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I. INTRODUÇÃO 

Este Relatório foi elaborado pela Cooperativa de Serviços e Pesquisas 

Tecnológicas e Industriais – CPTI, atendendo aos termos do Contrato 087/2007, 

celebrado com a Nossa Caixa, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO e relativo ao Empreendimento “Revisão do Plano de Bacia 

da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Tietê/Jacaré”, em 

atendimento à Deliberação CRH No 62. 

Além da CPTI, participam da equipe executora técnicos do Laboratório de 

Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental – LABGEO do Centro de 

Tecnologias Ambientais e Energéticas – CETAE do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, Fundação de Apoio Institucional 

para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI da UFSCar – 

Universidade Federal de São Carlos, Fundação para o Incremento da Pesquisa e 

do Aperfeiçoamento Industrial – FIPAI da USP – Universidade de São Paulo, 

Fundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação – FACTE da UNESP – 

Universidade Estadual Paulista e UNIARA – Centro Universitário de Araraquara. 

 

 

OBJETIVOS 

 

De acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual No 

7663/91) e demais documentos que referenciam e orientam a elaboração dos 

planos nacionais, estaduais ou regionais, o Plano de Bacia é um dos seus 

principais instrumentos de gestão, posto que se constitui na célula mater dos 

instrumentos de planejamento plurianual das ações voltadas para os recursos 

hídricos, tanto para o SIGRH (Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo) como para o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH, coordenado pela ANA - 

Agência Nacional de Águas). 
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O Plano atende às necessidades de cunho regional, no âmbito de uma 

Bacia, ou das Sub-Bacias que a compõem, contribuindo de forma estratégica para 

o entendimento e proposição de solução dos problemas quali-quantitativos dos 

recursos hídricos interbacias, seja nos aspectos que a Bacia influencia, seja nos 

problemas que lhes afetam, possibilitando, portanto, a efetiva estruturação do 

planejamento do gerenciamento multibacias intraestaduais ou interestaduais. 

Portanto, a elaboração do Plano de Bacia objetiva, num sentido amplo e 

geral, organizar os elementos técnicos de interesse e estabelecer objetivos, 

diretrizes, critérios e intervenções ou ações necessárias para o gerenciamento 

dos recursos hídricos, com inserção participativa dos diversos setores envolvidos 

com o tema e considerando os horizontes de curto, médio e longo prazo. 

A elaboração e aplicação do Plano de Bacia possibilitam atender ao 

princípio básico norteador preponderante da Política Estadual de Recursos 

Hídricos (Estado de São Paulo, 1997) no que concerne à área da UGRHI do 

Tietê-Jacaré, ou seja, “que a água, recurso natural essencial à vida, ao 

desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e 

utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas 

gerações futuras”. 

Para o caso da Bacia do Tietê-Jacaré, o presente trabalho tem a finalidade 

de atualização de dados e informações mas, sobretudo, de efetuar revisão do 

planejamento, para atender a Deliberação nº 62 estabelecida pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos em 04 de setembro de 2006 (CRH, 2006). 
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II. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

O desenvolvimento dos trabalhos de revisão do Plano de Bacia do Tietê-

Jacaré foi orientado pelo Anexo 1 da Deliberação CRH Nº 62, “Roteiro de 

conteúdo mínimo para o Plano de Bacia Hidrográfica” a partir do qual se constituiu 

o Termo de Referência que subsidiou a contratação efetivada por meio do 

Contrato FEHIDRO/CPTI 087/2007. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos de elaboração de revisão do Plano 

de Bacia, foi adotada como referência a documentação e dados existentes, 

baseando-se no Relatório Zero da Bacia (IPT, 2000). Foram considerados, 

também, programas ou outros planos setoriais existentes e em elaboração, que 

incluam ações de melhoria na qualidade ambiental e dos recursos hídricos da 

área de interesse. 

No transcorrer dos trabalhos foram efetuadas discussões para 

preconização de metas e ações, e foram efetivadas análises dos investimentos 

necessários e planos de ação nos cenários respectivos, com destaque para as 

sub-bacias de interesse. 

Na revisão do Plano de Bacia do Tietê-Jacaré, adotaram-se conceitos, 

terminologias e proposições, relacionadas aos recursos hídricos em geral, tais 

como constam dos diversos documentos emitidos pelo CRH (Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos), pelo CORHI (Comitê Coordenador do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos) ou por outros componentes do SIGRH (Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo) e de diplomas 

legais. 

As Metas foram propostas e organizadas considerando-se três níveis ou 

componentes, tal como proposto no Plano Estadual de Recursos Hídricos 

2004/2007, na Edição Final do seu Relatório-Síntese, publicado em julho de 2005 

(Consórcio JMR & ENGECORPS, 2005) e anteriormente estabelecido na 

Deliberação CRH No 55, de 15 de abril de 2005, que deu nova redação ao anexo 

IV, Artigo 24 da Minuta do Projeto de Lei do PERH 2004/2007, efetuando-se 
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pequenas adequações no Plano da Bacia para se evitar dúvidas ou 

superposição/repetição de numerações em relação ao Plano Estadual, ou seja: 

� Metas Estratégicas da Gestão de Recursos Hídricos: possuem âmbito 

estadual e correspondem ao conjunto de objetivos permanentes do 

SIGRH (Sistema Integrado de Recursos Hídricos) e da sociedade 

quanto aos recursos hídricos, possuindo prazos de vigência e de 

reavaliação indefinidos. Foram enumerados de 1 a 6 (MEST 1 a 6) e, no 

Plano de Bacia, por sua vez, adotou-se as siglas ME-1 a ME-6; 

� Metas Gerais: compreendem o desdobramento dos objetivos 

permanentes, segundo a ótica do Estado, e possuem prazo de vigência 

de 04 anos e reavaliação anual. Foi adotada a sigla MG e foram 

enumeradas de acordo com cada Meta Estratégica, com quantidade 

variando de 3 a 5, totalizando 22 Metas Gerais. No Plano de Bacia 

adotou-se, também, a sigla MG, acrescentando-se o número da 

respectiva Meta Estratégica, seguido daquele equivalente à Meta Geral, 

resultando em numeração que varia de MG-1.1/MG-1.4 a MG-6.1/MG-

6.3; e 

� Metas Específicas: são desdobradas a partir das Metas Gerais e 

representam a forma de organização operacional das intervenções ou 

ações do Plano de Bacia. No PERH 2004/2007 foi adotada a sigla 

MESP e foram enumeradas de 1 a 10, de acordo com cada Meta Geral, 

somando um total de 75 Metas Específicas. No Plano de Bacia, por sua 

vez, adotou-se a sigla MEE, combinando-se o número da respectiva 

Meta Estratégica seguido daquele equivalente à Meta Geral e, por 

último, o correspondente ao da Meta Específica, resultando em 

numeração que varia de MEE-1.1.1/MEE-1.1.4 - MEE-1.4.1/MEE-1.4.6 

a MEE-6.1.1/MEE-6.1.3-MEE-6.3.1. 
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III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Em conformidade com a abordagem preconizada, as atividades foram 

desenvolvidas conforme descrito a seguir: 

a) Elaboração, discussão e consolidação da proposta de abordagem da 

Revisão do Plano de Bacia da UGRHI Tietê-Jacaré, orientado pelos termos do 

Anexo 1 da Deliberação CRH No 62, “Roteiro de conteúdo mínimo para o Plano 

de Bacia Hidrográfica”; 

b) Análise da situação da Bacia a partir do Relatório Zero (IPT, 2000) e de 

outros diagnósticos de interesse e sistematização dos dados básicos; 

Tal trabalho foi conduzido paralelamente às discussões sobre a proposta de 

abordagem para elaboração da Revisão do Plano de Bacia e buscou concretizar 

três grupos principais de subsídios: (i) as recomendações do Relatório Zero (IPT, 

2000), foram colocadas em formato de tabela preliminar de metas e ações de 

curto, médio e longo prazos, seguindo-se aproximadamente o modelo proposto 

pelo CORHI no documento “Subsídios para a elaboração de um Plano de Bacia”, 

com intuito de facilitar as análises, discussões e as sugestões dos integrantes do 

CBH e técnicos da região que acompanharam os trabalhos de elaboração do 

Plano, tendo sido posteriormente submetida à revisão e atualização; (ii) foram 

também atualizadas as tabelas com dados de qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos da UGRHI, com o intuito de possibilitar flexibilidade nas análises 

quanto aos usos, às ofertas e aos balanços de oferta versus demandas, incluindo 

diferentes espacializações. Essas tabelas objetivaram, também, identificar 

lacunas de informação ou a necessidade de atualização de dados; (iii) preparação 

de mapas Diagnóstico e de Demandas, em escala 1:250.000, para os quais 

preconizou-se conteúdo que sintetizasse ilustrativamente as principais 

informações espaciais de interesse ao planejamento de recursos hídricos 

(Desenhos 1 e 2, Anexo A). 

A atualização de dados compreendeu a obtenção de dados de recursos hídricos 

relativos a demandas de água e qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

informações populacionais e socioeconômicas, dados de resíduos sólidos 
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domésticos, áreas contaminadas, minerações atuantes na área, e de doenças 

associadas às condições sanitárias e a outros aspectos ambientais, além de 

informações referentes à legislação e aos investimentos FEHIDRO.  

Os dados de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

(CETESB, 2008; 2007), assim como de áreas contaminadas (CETESB, 2008), 

foram atualizados com base nos registros da CETESB.  

A atualização das informações referentes à mineração foi realizada a partir de 

consulta ao site do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, 

www.dnpm.gov.br/, em outubro de 2008.  

As informações socioeconômicas e demográficas foram obtidas por meio da 

Contagem Populacional realizada pelo IBGE em 2007, com vistas à obtenção de 

dados populacionais atualizados dos 34 municípios da UGRHI.  

Em relação aos resíduos sólidos foram obtidos dados sobre o IQR (Índice de 

Qualidade de Aterros de Resíduos) atualizados até o ano de 2007, publicados no 

site da CETESB (www.cetesb.sp.gov.br) (CETESB, 2008).  

A atualização dos dados relacionados ao saneamento básico compreendeu a 

verificação dos empreendimentos implementados entre o período de elaboração 

do Relatório Zero (IPT, 2000) e o ano de 2007, para possibilitar as estimativas de 

custos de ações para universalização e manutenção do atendimento do 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos domésticos, com 

horizontes até o ano de 2019. Incluiu, também, obtenção de planos setoriais de 

interesse aos recursos hídricos e levantamento de tabelas com valores de 

referência para obras de saneamento (valores referenciais da Funasa para 

financiamento de itens de saneamento básico).  

O levantamento de doenças associadas às deficiências sanitárias e a outros 

aspectos ambientais foi atualizado para o ano de 2008, por meio do site 

www.datasus.gov.br, do Sistema Único de Saúde - SUS (DATASUS, 2008).  

A atualização dos dados referentes a investimentos obtidos pelos diversos 

municípios foi realizada por meio de consulta ao site do FEHIDRO, 
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http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html, em outubro de 2008 (FEHIDRO, 

2008). 

c) Acompanhamento e participação do CBH na elaboração da Revisão do 

Plano de Bacia. Na primeira etapa de discussões com o CBH-TJ, ficaram 

estabelecidas as linhas gerais e a forma de acompanhamento dos trabalhos via 

Câmaras Técnicas, que articulariam e fomentariam a participação de demais 

membros do CBH e da comunidade da Bacia. A partir daí, iniciou-se a segunda 

etapa de trabalhos, que se referiu ao acompanhamento e participação do Comitê 

na elaboração do Plano, quando ocorreram reunião de acompanhamento e oficina 

de trabalho, respectivamente em 03 de junho de 2008 e 11 de julho de 2008, 

envolvendo as equipes da CPTI, do IPT, da FIPAI/USP, da FAI/UFSCar, da 

FACTE/UNESP e da UNIARA com diversas esferas e freqüências de participação, 

em termos de membros do CBH, técnicos de órgãos, entidades e instituições locais 

e, também, componentes de governos locais, quando se buscou estimular e facilitar 

o envolvimento da região com a Revisão do Plano de Bacia. 

Antecedendo a realização da oficina de trabalho, foram enviadas cópias das 

proposições de metas e ações para serem avaliadas pelos convidados a 

participar das mesmas. 

Os diversos temas foram abordados por seis grupos de trabalho, sob orientação 

do CBH, cabendo a cada grupo a análise das metas e ações referentes a cada 

uma das Metas Estratégicas definidas no PERH. 

As discussões envolveram basicamente técnicos dos vários segmentos 

componentes do Comitê e, também, de órgãos, empresas ou entidades locais ou 

estaduais e da sociedade civil. As inúmeras sugestões nelas originadas foram 

incorporadas ao texto do Plano; 

d) Elaboração de Prognósticos, envolvendo: (i) priorização de usos, 

baseando-se em diretrizes para o desenvolvimento sustentado; (ii) análise 

comparativa do enquadramento legal versus situação atual dos corpos d’água e 

recomendações quanto à necessidade de reenquadramento dos corpos d’água na 

Bacia, pelo CBH-TJ; (iii) projeção de atendimento e demandas; 
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e) Propostas para recuperação de áreas críticas, em termos de 

disponibilidade e de qualidade, com estabelecimento de metas de curto, médio e 

longo prazos e levantamento das ações necessárias; 

f) Levantamento de ações setoriais, concorrentes, complementares e 

sinérgicas, nos três níveis da administração pública, para se atingir as metas 

propostas; 

g) Estabelecimento de metas e ações nos cenários para solução dos 

problemas das Sub-Bacias: cenário desejável (ações que possam ser iniciadas ou 

realizadas nos anos de vigência do Plano), cenário piso (ações do cenário 

desejável que já possuem verbas comprometidas ou deverão tê-las) e cenário 

recomendado (ações do cenário desejável que devem ser incluídas, com 

ampliação dos recursos financeiros). Incluiu, ainda, o levantamento de recursos 

adicionais passíveis de serem obtidos; 

h) Detalhamento do Programa de Investimentos; 

i) Definição de estratégias para viabilização da implantação do Plano, 

incluindo articulações internas e externas à UGRHI, definição dos indicadores de 

acompanhamento (a partir da proposição do PERH 04/07) e das regras para sua 

aplicação; 

j) Elaboração das conclusões e recomendações decorrentes dos trabalhos 

desenvolvidos. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Comitê de Bacia do Tietê/Jacaré – CBH-TJ, foi criado em 10/11/1995, no 

ano seguinte à publicação da Lei Estadual que criou a UGRHI 13. 

O CBH-TJ é composto por 5 Câmaras Técnicas: de Planejamento e 

Gestão, de Recursos Naturais, de Saneamento, de Águas Subterrâneas e de 

Educação Ambiental. 

O presente Plano se refere aos horizontes 2008/2011, 2012/2015 e 

2016/2019, respectivamente identificados como de curto, médio e longo prazo. As 

propostas foram apresentadas em conformidade com as Metas Estratégicas, 

Metas Gerais e Metas Específicas do PERH 2004/2007 e com os PDCs - 

Programas de Duração Continuada, segundo Deliberação CRH nº. 55 (15 de abril 

de 2005). 

Na caracterização da UGRHI-13, em seus aspectos diagnósticos gerais, 

destaca-se o uso e ocupação do solo. A Figuras 2.2 e 2.3 do item 2.1.3 mostram, 

respectivamente, a distribuição espacial da ocupação do solo por classes de uso 

e a distribuição percentual desses usos, quais sejam: cultivo de cana-de-açúcar, 

laranja, reflorestamento, vegetação, área urbana, pastos/campos, plantio de café, 

sorgo/milho e não classificado. A área urbana representa apenas 3,20% da área 

da UGRHI enquanto os outros usos, somados, ocupam 96,8% da área da Bacia. 

A vegetação natural ocorre disseminada em toda a região, acompanhando 

os principais cursos d’água, caracterizando as "matas-galeria". A Tabela 2.7 

mostra a área de vegetação natural remanescente por município.  

As pastagens e os campos antrópicos abrangem as pastagens artificiais ou 

plantios de forrageiras para pastoreio, em diversos níveis de tecnificação e 

manejo, além de coberturas residuais baixas, até rasteiras, representadas por 

glebas aparentemente desprovidas de cuidados e com cobertura do solo variável.  

O uso e ocupação do solo de maneira não adequada e desordenada acaba 

por gerar algumas das principais causas das erosões do solo: em área urbana, a 

concentração das águas pluviais e a falta de sistemas de drenagem eficientes; e 
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em área rural, o desmatamento, principalmente a retirada da mata ciliar e o 

manejo inadequado das terras para fins agrícolas. 

O Quadro 2.8 apresenta a suscetibilidade à erosão, por município, da área 

da UGRHI. Porém, necessita-se de um estudo/levantamento da quantidade e tipo 

das erosões em cada município da UGRHI. 

 As formas de uso e ocupação dos solos podem acarretar exploração sem 

controle de aqüíferos, causando sérios problemas, inclusive a perda do recurso, 

quer pela super-exploração e redução do armazenamento do aqüífero, ou pela 

indução de águas contaminadas de porções mais superficiais, a níveis mais 

profundos, de acordo com as atividades desenvolvidas na superfície. É importante 

ressaltar que as águas subterrâneas garantem a alimentação e fluxo dos cursos 

d’água superficiais ao longo do ano inteiro. Na UGRHI-TJ as águas subterrâneas 

são muito significativas tanto na captação para as diversas finalidades de uso 

quanto em termos de reserva. 

A remoção e degradação da vegetação natural é uma conseqüência da 

ocupação territorial, sendo variável nas diversas áreas em função da dinâmica 

das atividades econômicas. Apesar da ênfase nos recursos hídricos, não se deve 

esquecer do impacto do uso e ocupação do solo sobre a disponibilidade e 

qualidade das águas. Dentre os problemas resultantes das atividades industriais e 

agrícolas, da mineração e da urbanização na Bacia, destacam-se a remoção da 

vegetação nativa e a aceleração do processo de erosão e assoreamento. 

Quanto à qualidade dos recursos hídricos, cabe destacar os dados 

relativos a cargas poluidoras de origem domiciliar, efluentes industriais, resíduos 

sólidos domiciliares, resíduos sólidos industriais, resíduos sólidos de serviços de 

saúde e resíduos agrícolas. 

De acordo com o Relatório das Águas Interiores do Estado de São Paulo 

de 2007 (CETESB, 2007), os índices de coleta do esgoto doméstico gerado na 

UGRHI 13 são superiores a 80%. No entanto, muitos municípios não tratam o que 

coletam.  
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Quanto aos dados de resíduos sólidos e efluentes industriais, a Lei 

Estadual de Resíduos determina a implantação do Sistema Declaratório Anual, 

com dados de todo o processo produtivo, até a destinação final dos resíduos 

gerados. No entanto, esses dados não foram disponilizados publicamente. 

 Os índices de tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos de 

serviço de saúde são satisfatórios na UGRHI, sendo que, dos 34 municípios, 

apenas 8 dispõem seus resíduos de maneira inadequada. 

 Os resíduos agrícolas representam um grande risco para o solo e para a 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos em termos de contaminação. No 

entanto, não existem dados disponíveis sobre sua geração e destinação final na 

UGRHI-13.  

No âmbito do saneamento básico na UGRHI-TJ analisa-se a situação atual 

e conseqüências do saneamento por meio de dados relativos à população 

residente em domicílios particulares permanentes urbanos e ao acesso desses 

domicílios aos seguintes serviços de saneamento: abastecimento de água; coleta 

e tratamento de esgoto sanitário e coleta e disposição final de resíduos sólidos. 

De uma forma geral, a bacia apresenta satisfatórios índices de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgotos, e disposição dos resíduos sólidos. Esses 

dados relacionam-se diretamente à dinâmica demográfica, que exerce uma 

enorme pressão sobre os recursos hídricos. 

Além dos investimentos necessários em infra-estrutura, ressalta-se a 

importância da gestão dos serviços de abastecimento de água, especialmente no 

que se refere ao controle de perdas, e à sustentabilidade operacional dos 

sistemas de abastecimento. 

Os dados de perdas no sistema de abastecimento de água dos municípios 

são muito importantes para identificação dos pontos e combate ao desperdício. O 

item 3.3.3.2.1 apresenta os números relativos ao sistema de abastecimento 

público de cada município da UGRHI TJ. Barra Bonita, Pederneiras e São Carlos 

tem mais de 50% de perdas em toda a extensão da rede de distribuição.  
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Quanto ao tratamento de esgotos domésticos, toda a população atendida 

por rede coletora deverá ser beneficiada com tratamento, de forma a impedir o 

atual lançamento de esgotos in natura nos corpos d’água, minimizando, assim, os 

efeitos da poluição. 

Neste trabalho, os dados populacionais utilizados para as projeções da 

população correspondem aos da Contagem da População de 2007, realizada pelo 

IBGE, a partir dos quais foram efetuadas estimativas de população, considerando-

se as parcelas de áreas (urbanas e rurais) dos municípios e das sub-bacias, em 

curto, médio e longo prazo, para realização das ações e cumprimento das metas 

de melhoria continuada da qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Essas 

estimativas, por sua vez, foram feitas utilizando-se o método da regressão 

considerando-se a Contagem Populacional relativa ao ano 2007 (IBGE, 2008). 

Uma primeira observação em relação à evolução da população diz respeito 

à tendência de incremento da população urbana e decréscimo da população rural, 

o que poderá acarretar em mudanças significativas nas condições das águas 

superficiais da UGRHI, seja pela questão dos balanços hídricos, seja pela 

questão da qualidade das águas nas zonas urbanas e nas áreas que delas 

recebem águas de escoamento superficial. 

Considerando-se as demandas cadastradas, a utilização dos recursos 

hídricos na UGRHI-13 está contemplada tanto por recursos hídricos superficiais 

quanto por subterrâneos (Anexo A – Mapa de Demandas).  

Atualmente existe uma demanda importante de reúso da água industrial, 

visando reduzir o impacto quantitativo e qualitativo dos efluentes. O reúso da 

água na indústria busca os seguintes fatores de sustentabilidade e consumo: 

reduzir o consumo; diminuir o retorno de efluentes e diminuir os custos finais do 

uso e tratamento da água.   

Com o crescente aumento das demandas de água, fica evidente a 

necessidade de construção de uma base de informações que se aproxime mais 

da realidade observada na UGRHI. Caso contrário, os municípios sofrerão com a 
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escassez devido ao comprometimento dos mananciais subterrâneos, podendo 

representar colapsos incontornáveis ou bastante onerosos para o poder público. 

Dessa forma, torna-se importante a ampliação da rede de monitoramento 

das águas na UGRHI. O monitoramento dos recursos hídricos é feito quanto à 

qualidade, para fins de abastecimento público, para preservação da vida aquática 

e quanto à balneabilidade. A Cetesb possui 05 tipos de redes de monitoramento 

dos recursos hídricos. A UGRHI-13 possui 7 pontos de monitoramento de águas 

superficiais, sendo 4 pertencentes à Rede Básica, 1 ao Monitoramento Regional, 

1 à Rede de Sedimento e à Balneabilidade de Rios e Lagos.  

Para se preservar a qualidade e garantir a quantidade de água 

subterrânea, é preciso considerar a questão da preservação das áreas de recarga 

do Aqüífero Guarani, essencial no abastecimento da UGRHI. 

Em apoio ao entendimento do quadro geral da UGRHI-13, o Mapa 

Diagnóstico (Mapa 1 - Anexo A) foi elaborado na escala 1:250.000 e é composto 

por um mapa central, contendo as principais informações gerais passíveis de 

serem cartografadas, complementado por mapas (de escalas variáveis) os quais 

espacializam informações específicas e tabelas, que apresentam dados sobre 

população, demandas e índices de qualidade das águas, por exemplo; 

sintetizando as informações sobre a UGRHI-13. O Mapa de Demandas (Mapa 2 - 

Anexo B), também elaborado na escala 1:250.000, apresenta um mapa central e 

mapas com informações específicas, em escalas variáveis, complementado por 

tabelas periféricas, contendo o balanço hídrico por sub-bacia. 

Nesse sentido, este Plano concede atenção especial ao uso sustentável 

dos recursos hídricos e recuperação ambiental da UGRHI Tietê-Jacaré, 

indicando, entre outras, ações de conservação e recuperação da ictiofauna e 

biodiversidade; ações de manejo florestal, recomposição vegetal, preservação de 

vegetação remanescente; controle e redução de riscos de contaminação de 

águas devido a atividades de mineração; ordenamento das atividades de extração 

mineral, além do apoio às práticas conservacionistas de manejo do solo e a 

sustentabilidade hídrica da Bacia. 
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O tratamento cuidadoso e responsável dado a uma temática tão complexa 

como o planejamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Tietê-

Jacaré, propicia um campo fértil para o necessário aprofundamento e 

desenvolvimento das propostas e idéias apresentadas neste trabalho. Sua 

implementação fará com que os recursos hídricos ocupem lugar de destaque no 

conjunto dos insumos básicos requeridos pelo desenvolvimento econômico, sob a 

ótica da sustentabilidade ambiental. 
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2. DIAGNÓSTICO GERAL 
 

Neste capítulo apresenta-se uma caracterização geral da Bacia, 

considerando-se os seus aspectos mais amplos. Os aspectos passíveis de 

cartografia e, também, de interesse ao gerenciamento dos recursos hídricos, 

estão apresentados no Mapa Diagnóstico/Mapa Síntese, no Anexo A desse 

plano. 

 

 
2.1. MAPA DIAGNÓSTICO 

 
O mapa diagnóstico está apresentado no Anexo A e compõe-se dos 

elementos descritos a seguir. 

 
 

2.1.1.  REDE DE DRENAGEM 
 

Com área total de 11.803,87 km², a Bacia Hidrográfica do Tietê/Jacaré foi 

definida como a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 13 (UGRHI-

13) pela Lei nº 9.034/94. A criação de seu comitê, CBH-TJ, ocorreu em 

10/11/1995. 

Esta UGRHI é definida pelas bacias dos rios Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira 

e seus tributários, além de porções de áreas drenadas diretamente para o Rio 

Tietê, no trecho situado entre a Usina Hidrelétrica de Ibitinga, a jusante, e a Usina 

de Barra Bonita a montante (IPT, 2000). 

Limita-se a norte e oeste com a UGRHI Tietê/Batalha, a leste e sudeste 

com a UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiaí, a sul com as UGRHIs Sorocaba e 

Médio Tietê e Médio Paranapanema e a nordeste com a UGRHI Mogi-Guaçu, 

conforme Figura 2.1. 

Ao todo, 34 municípios pertencem à UGRHI Tietê/Jacaré, sendo que 16 

estão totalmente inseridos dentro de sua área e 18 possuem parte de seu 

territórios em UGRHIs vizinhas. Os municípios de Analândia, Matão e São Pedro, 
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com sede administrativa fora dos limites da UGRHI, possuem parte de seu 

território dentro da Bacia. 

 
                                                                                                                                                     Fonte: IPT, 2000. 

Figura 2.1: Localização da UGRHI Tietê-Jacaré. 

 
Fonte: (IPT, 2000). 

Figura 2.1 – Localização da Bacia do Tietê-Jacaré no estado de São Paulo 
(UGRHI-13) e demais UGRHIs limítrofes. 

 

 

Na ocasião da elaboração do Diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos e estabelecimento de diretrizes técnicas para a elaboração do Plano da 

Bacia Hidrográfica do Tietê/Jacaré (IPT, 2000), a UGRHI encontrava-se dividida 

em 9 sub-bacias. No entanto, em 2007 foi proposta uma nova divisão da UGRHI 

em 6 sub-bacias, relacionadas na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1: Descrição do nome e a respectiva área das sub-bacias da 
UGRHI 13. 

Nº Sub-Bacia - Nova Divisão 
Área 

Km2 % 
1 Sub-Bacia do Rio Jacaré-Guaçu e afluentes do 

Rio Tietê 4183,47 35,4 

1a Trecho com afluentes diretos do Rio Tietê - 
jusante do Rio Jacaré-Guaçu 95,40 0,8 

1b Trecho com afluentes diretos do Rio Tietê - 
montante do Rio Jacaré-Guaçu 22,61 0,2 

1c Trecho do Rio Jacaré-Guaçu inundado 173,27 1,5 
1d Trecho do Rio Jacaré-Guaçu corrente 3892,19 33,0 

2 Sub-Bacia do Rio Jacaré-Pepira e afluentes 
diretos do Rio Tietê 2670,28 22,6 

2a Trecho do Rio Jacaré-Pepira inundado 129,02 1,1 
2b Trecho com afluentes diretos do Rio Tietê - 

montante do Rio Jacaré-Pepira 75,17 0,6 

2c Trecho do Rio Jacaré-Pepira corrente 2466,09 20,9 
3 Sub-Bacia do Rio Jaú-Ribeirão da Ave Maria-

Ribeirão do Sapé e afluentes diretos do Rio 
Tietê 

1527,61 12,9 

4 Sub-Bacia do Rio Lençóis-Ribeirão dos Patos e 
afluentes diretos do Rio Tietê 1436,61 12,2 

5 Sub-Bacia do Rio Bauru-Ribeirão Grande-
Ribeirão Pederneiras e afluentes diretos do Rio 
Tietê 

826,80 7,0 

6 Sub-Bacia do Rio Claro-Ribeirão Bonito-
Ribeirão do Veado-Ribeirão da Água Limpa e 
afluentes diretos do Rio Tietê 

1159,1 9,8 

TOTAL 11.803,87 100 
Fonte: CPTI (2008). 

 
 

2.1.1.1. DOMINIALIDADE  
 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelecida pela Lei Federal nº. 

9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), definiu que a gestão dos recursos 

hídricos seria feita por bacias hidrográficas. A Constituição de 1988 (BRASIL, 

1988) determina que a dominialidade seja por corpos d’água, ou seja, por rios, 

lagos e águas subterrâneas. Dessa forma, tem-se dois níveis de domínio e um 

impasse a ser negociado. Os níveis de domínio são: 

• Domínio da União: lagos, rios e quaisquer correntes em terrenos de seu 

domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 
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Países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como terrenos marginais e as praias fluviais(Art. 20, inciso III); e 

• Domínio dos Estados: águas superficiais e subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas nesse caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União (Art.26, inciso I). 

 
  A UGRHI-13 engloba três rios principais, o Rio Tietê (em um total de 150 

km da barragem de Barra Bonita até a barragem de Ibitinga), o Rio Jacaré-Guaçu 

e o Rio Jacaré Pepira e seus tributários.  

Está situada na região sudeste brasileira, incluindo-se 

geomorfologicamente na Depressão Periférica do Estado de São Paulo. Limita-se 

a nordeste com a UGRHI-9 (Mogi-Guaçu), a noroeste com a UGRHI-16 

(Tietê/Batalha), a sudoeste com a UGRHI-17 (Médio Paranapanema), a les-

sudeste com a UGRHI-5 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí) e, a sul, com a UGRHI-10 

(Tietê/Sorocaba). 

 As nascentes do Rio Tietê ficam no Parque Nascentes do Rio Tietê, que se 

situa no município de Salesópolis, a 1.120 metros de altitude e percorre o sentido 

inverso ao mar, rumo ao interior, atravessando o estado de São Paulo de 

nordeste a sudoeste até desaguar no lago formado pela barragem de Jupiá no rio 

Paraná, no município de Três Lagoas. O rio Tietê drena uma área composta por 

seis sub-bacias hidrográficas (Alto Tietê, Sorocaba/Médio Tietê, Piracicaba-

Capivari-Jundiaí, Tietê/Batalha, Tietê/Jacaré e Baixo Tietê).  

A UGRHI do Tietê/Jacaré constitui-se de 6 sub-bacias, que se referem, 

basicamente, aos seus três rios principais, sendo eles: Rio Tietê, Rio Claro, Rio 

Lençóis, Rio Bauru, Jacaré-Guaçu, Jacaré-Pepira e Rio Jaú. A área de drenagem 

da bacia do Tietê/Jacaré é de 11.803,87, mantendo 100% da drenagem dentro do 

próprio Estado, sendo assim considerado um rio estadual. 
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2.1.2.  CLASSES DE USO 
 

 A Portaria MINTER nº GM 0013, de 15 de janeiro de 1976 (BRASIL, 1976) 

foi a primeira, em âmbito nacional, a regulamentar a classificação dos corpos 

hídricos superficiais, de acordo com padrões de qualidade e de emissão para 

efluentes líquidos.  Em 1986, entrou em vigor, em substituição à Portaria 

MINTER, a Resolução CONAMA nº 20/86 (CONAMA, 1986), a qual estabeleceu 

nove classes, para as águas superficiais, de acordo com seus usos 

preponderantes, dividindo-as em águas doces (classe especial, 1 a 4), salinas 

(classes 5 e 6) e salobras (classes 7 e 8). 

A Resolução CONAMA no 20/86 (CONAMA, 1986) permaneceu em vigor 

até 18/03/2005, quando foi revogada pela Resolução CONAMA no 357/05 

(CONAMA, 2005). Anteriormente, a Resolução CONAMA no 274/00 (CONAMA, 

2000) já havia revogado os artigos de 26 a 34, que tratam de enquadramento e 

condição de avaliação de balneabilidade das águas, da Resolução Conama no 

20/86 (CONAMA, 1986). 

A Resolução CONAMA no 357/05 (CONAMA, 2005) dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos d’água 

superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. De acordo com essa Resolução, o enquadramento dos corpos d’água 

devem ser baseados não no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que 

deveriam possuir para atender às necessidades da sociedade. As águas doces, 

salobras e salinas do território nacional são classificadas, segundo a qualidade 

requerida para seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. As 

águas doces conforme descrito no artigo 4º da Seção I (Das águas doces) do 

Capítulo II (Da classificação dos corpos d’água) são caracterizadas e 

enquadradas conforme descrito a seguir. 
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ÁGUAS DOCES 

I – classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

II – classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção de comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução Conama no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 

de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III – classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; 

b) à proteção de comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução Conama no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 

contato direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV – classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; 
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b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e, 

e) à dessedentação de animais. 

V – classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 

No Estado de São Paulo, a classificação das águas interiores foi 

estabelecida pelo Decreto Estadual nº. 8.468, de 8 de setembro de 1976 (SÃO 

PAULO, 1976), que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio 

ambiente. Nele consta a classificação das águas interiores situadas no território 

do Estado, segundo os usos preponderantes e os padrões estabelecidos para 

controle de emissão de efluentes líquidos de qualquer natureza. A 

regulamentação desse decreto foi dada pelo Decreto Estadual nº. 10.755 (SÃO 

PAULO, 1977), o qual procedeu ao enquadramento dos corpos d’água do Estado 

de São Paulo. 

Comparando-se os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA no. 

357 (CONAMA, 2005) àqueles preconizados no Decreto Estadual no. 8.468 (SÃO 

PAULO, 1976), constata-se que os primeiros são mais restritivos. O Relatório de 

Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo de 2007 (CETESB, 

2008) apresenta correlação entre as classes dos corpos d’água, como mostra o 

Quadro 2.1. 
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Decreto 8468/76 Conama 357/05 

1 Especial (*) e 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 Fonte: CETESB (2008). 

(*) são considerados os limites estabelecidos pela classe 1 da 
Resolução CONAMA 357/05, já que a classe especial dessa 
Resolução só estabelece a condição de ausência de coliformes 
totais. 

Quadro 2.1 – Correlação entre as classes 
dos corpos d’água. 

 

Faz-se necessária a adequação da legislação estadual à legislação federal, 

requerendo uma reavaliação do enquadramento dos corpos d’água do Estado 

frente à classificação recentemente estabelecida pela Resolução CONAMA no 357 

(CONAMA, 2005). Como esse ajuste ainda não foi realizado, o enquadramento 

dos corpos d’água das bacias hidrográficas do Estado de São Paulo, é 

estabelecido pelos Decretos nº. 8.468 e no. 10.755, ora mencionados. 

 

 

2.1.2.1.  DENSIDADE DA REDE DE MONITORAMENTO 
 
 
A Cetesb (2008), considera como principais usos da água: abastecimento 

público, balneabilidade e proteção da vida aquática. 

Para o mais completo e preciso diagnóstico da situação das águas dos rios 

e reservatórios, a Cetesb utiliza desde 2002 um programa de monitoramento das 

águas, visando garantir seus usos múltiplos. 

Através das amostras de água coletadas nos pontos de monitoramento, 

obtém-se dados para avaliação de 3 índices que indicam a qualidade das águas. 

 Os índices de qualidade das águas são: 

• Índice de qualidade das águas para abastecimento público (IAP); 
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• Índice de qualidade das águas para preservação da vida aquática 

(IVA – complementado pelos índices de comunidades aquáticas); 

• Índice de balneabilidade (IB). 

Este último indica a qualidade de reservatórios e praias de água doce para 

fins de recreação. 

 O programa é composto por 5 redes de monitoramento, conforme ilustrado 

no Quadro 2.2 a seguir. 

 

 
Monitoramento 

Cetesb 
Objetivos 

Início de 
Operação 

Pontos Freqüência Variáveis 

Rede básica 

Fornecer um 
diagnóstico geral 

dos recursos 
Hídricos no Estado 

de São Paulo 

1974 167 Bimestral 
Físicas 

Químicas 
Biológicas 

Monitoramento 
regional 

Identificar 
problemas 

específicos de uma 
determinada região 

2000 156 Bimestral 
Semestral 

Físicas 
Químicas 
Biológicas 

Rede de 
sedimento 

Complementar o 
diagnóstico da 

coluna 
d’água 

2002 25 Anual 
Físicas 

Químicas 
Biológicas 

Balneabilidade 
de lagos 

Informar as 
condições de 

banho à 
população 

1994 34 Semanal Biológicas 

Monitoramento 
automático 

Controle de fontes 
poluidoras 
domésticas 

e industriais, bem 
como controle 

da qualidade da 
água destinada ao 

abastecimento 
público 

1998 13 Horária Físicas 
Químicas 

Fonte: Cetesb (2008). 

Quadro 2.2: Redes de monitoramento. 

  

Dentre os corpos d’água da UGRHI 13 relacionados no Decreto No 10.755, 

de 22/11/77, apenas os rios Jacaré-Guaçu, Jacaré-Pepira, Tietê e Lençóis têm 

suas águas monitoradas pela CETESB. Nesses corpos d’água existem 4 pontos 
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de monitoramento da Cetesb pertencentes à rede básica, 1 pertencente à rede de 

Monitoramento Regional, 1 à Rede de Sedimento e 1 à Rede de Balneabilidade 

de Rios e Lagos.  O Quadro 2.3, a seguir, mostra detalhes sobre os pontos de 

amostragem da Bacia. 

 
 
 

Código 
Cetesb Latitude Longitude Projeto Corpo 

Hídrico 
Local de 

amostragem Município 

JCGU 
03400 

21º 
51’57’’ 48º 16’ 42’’ RB 

Rio 
Jacaré-
Guaçu 

Ponte na rodovia 
SP-255, no 
trecho que liga 
Boa Esperança 
do Sul a 
Araraquara 

Araraquara 

JCGU 
03900 21º49’33’’ 48º49’57’’ RB 

Rio 
Jacaré-
Guaçu 

Ponte na rodovia 
SP-304, no 
trecho que liga 
Ibitinga a Itaju. 

Ibitinga 

JPEP 
03500 22º04’38’’ 48º26’19’’ RB 

Rio 
Jacaré-
Pepira 

Ponte na rodovia 
SP-255, no 
trecho que liga 
Jaú a Boa 
Esperança do Sul 

Dourado 

LENS 
02500 22º35’49’’ 48º48’14’’ RB Rio 

Lençóis 

Na Rua Quinze 
de Novembro, 
1111, na 
captação do 
município de 
Lençóis Paulista 

Lençóis 
Paulista 

TIBA 02800 21º45’35’’ 48º58’14’’ SED 
Reserv. 

de 
Ibitinga 

No corpo central, 
a cerca de 2 km 
da barragem de 
Ibitinga 

Ibitinga 

TIET02491 22º30’51’’ 48º32’29’’ BAL Rio 
Tietê 

Na Prainha de 
Igaraçu do Tietê 

Igaraçu do 
Tietê 

TIET02500 22º30’26’’ 48º32’46’’ RB Rio 
Tietê 

Ponte na rodovia 
SP-255 que liga 
São Manuel a 
Jaú, a jusante do 
Res. de Barra 
Bonita. 

Barra Bonita 

RB: Rede Básica de Monitoramento; MR: Monitoramento Regional; SED: Rede de Sedimento; BAL: Balneabilidade de 
Rios e Lagos 

Fonte: CETESB (2008). 
Quadro 2.3: Pontos de amostragem da UGRHI 13 pertencentes às redes de 
monitoramento da CETESB. 
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Destacam-se os pontos da Rede Básica, conforme descrito no Quadro 2.3, 

pois fornecem valores consolidados de variáveis físicas, químicas e biológicas a 

cada dois meses, gerando subsídios para avaliação da situação das águas 

quanto à poluição. 

Já o ponto da Rede de Balneabilidade permite à CETESB classificar se a 

qualidade das águas da Prainha de Igaraçu do Tietê encontra-se própria para os 

usos recreativos, como banho e mergulho. 

A Tabela 2.2 apresenta a densidade de pontos de monitoramento de água 

subterrânea e superficial na UGRHI 13. 

 

Tabela 2.2 - Densidade de pontos de monitoramento na UGRHI 13. 

Sub-Bacia Área (km2) 
No de pontos de 
monitoramento 

Densidade 
(No de pontos/1000km2) 

Superficial (1) Subterrâneo (1) Superficial (1) Subterrâneo (2) 

SB1 – Rio 
Jacaré-Guaçu 
e afluentes do 
Rio Tietê 

4.183,47 2 3 0,47 0,71 

SB2 – Rio 
Jacaré-Pepira 
e afluentes 
diretos do Rio 
Tietê 

2.670,28 1 1 0,37 0,37 

SB3 – Rio 
Jaú-Ribeirão 
da Ave Maria 
– Ribeirão do 
Sapé e 
afluentes 
diretos do Rio 
Tietê 

1.527,61 2 1 1,30 0,65 

SB4 – Rio 
Lençóis-
Ribeirão dos 
Patos e 
afluentes 
diretos do Rio 
Tietê 

1.436,61 1 2 0,69 1,39 

SB5 – Rio 
Bauru-
Ribeirão 
Grande-

826,80 0 1 0,00 1,20 
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Ribeirão 
Pederneiras e 
afluentes 
diretos do Rio 
Tietê 
SB6 – Rio 
Claro-Ribeirão 
Bonito-
Ribeirão do 
Veado-
Ribeirão da 
Água Limpa e 
afluentes 
diretos do Rio 
Tietê 

1.159,1 0 1 0,00 0,86 

UGRHI 13 11.803,87 6 9 2,83 5,18 
Fonte: (1) CETESB (2008); (2) CETESB (2007b) 

 

A rede regional de monitoramento da CETESB não possui pontos de 

monitoramento espaçados segundo uma malha constante, mas pretende-se, ao 

longo do tempo, e com parcerias com outros órgãos estaduais, municipais e com 

instituições privadas, atingir a seguinte distribuição: 

- um ponto a cada 25 km2 (40 pontos/1000 km2) em áreas com iminente 

risco de poluição; 

- um ponto a cada 100 km2 (10 pontos/1000 km2) em corpos hídricos 

priorizados em função da vulnerabilidade e de atividades antrópicas, e 

- um ponto a cada 400 km2 (2,5 pontos/1000 km2) em outras áreas. 

 

 

 
2.1.2.2. QUADRO HISTÓRICO COMPARATIVO 

MOSTRANDO O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS 
D’ÁGUA NA UGRHI E DESCONFORMIDADES  

 

A avaliação das condições dos corpos d’água na UGRHI 13 foi feita com 

relação ao enquadramento conforme prevê a Resolução CONAMA 357/05 

(CONAMA, 2005). A CETESB (2008) apresentou dados de Qualidade de Água 
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para fins de Abastecimento Público (IAP) para os cursos d’água da UGRHI Tietê 

Jacaré (Tabela 2.3) e as não conformidades dos padrões analisados, de acordo 

com a supracitada Resolução (Tabela 2.4). 

Os pontos monitorados da UGRHI 13 apresentaram Índice de Qualidade de 

Água para fins de Abastecimento Público - IAP médio anual Bom. Apenas um 

ponto monitorado apresentou média anual Péssimo. 



Relatório Técnico – nº 402/08   

        
 

Relatório Técnico No 104.269-205 - 32 

32 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

 

 

Tabela 2.3 - Pontos de monitoramento do Índice de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público - IAP na UGRHI 13. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Fonte: CETESB (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto Corpo d’Água Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Classificação 

JCGU 03400 Rio Jacaré-
Guaçu - 36 - - - 67 - 59 - 65 - 62 58 Boa 

JCGU 03900 Rio Jacaré-
Guaçu - 49 - - - 60 - 56 - 70 - 56 58 Boa 

JPEP 03500 Rio Jacaré-
Pepira - 46 - - - 72 - 66 - 73 - 70 65 Boa 

LENS 02500 Rio Lençóis - - - - 0  - - - - 0 - 0 Péssima 

TIET 02500 Rio Tietê 61 - 60 - 88  70 - - - 62 - 68 Boa 
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Tabela 2.4 - Não conformidades com os padrões de qualidade de água estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. 

 

Ponto de 
Amostragem 

Corpo 
d’água Classe 

Número de resultados que não atendem ao limite da classe / Número de determinações por parâmetro 

Ph Cr 
Al 

diss. 
Cd 
tot. 

Pb 
tot. 

Cl- 
tot. 

Cu 
diss. DBO5,20 

Fenóis 
tot. 

Fe 
diss. Tox. 

P 
tot. 

Mn 
tot. 

Hg 
tot. 

N 
amoniacal 

Ni 
tot. NO3 NO2 OD 

Zn 
tot. SDT 

Coliformes 
Termot. 

Turbi
dez THM 

JCGU 03400 

Rio 
Jacaré-
Guaçu 3 0/6 - 1/6 - - 0/6 0/2 0/6 0/1 0/6 0/6 2/6 0/6 0/2 0/6 0/2 0/6 0/6 1/6 0/2 0/6 2/6 0/6 - 

JCGU 03900 

Rio 
Jacaré-
Guaçu 3 0/6 - 3/6 - - 0/6 0/2 0/6 0/2 0/6 0/3 3/6 0/6 0/2 0/6 0/2 0/6 0/6 1/6 0/2 0/6 1/6 0/6 - 

JPEP 03500 

Rio 
Jacaré-
Pepira 3 0/6 - 1/6 - - 0/6 0/2 0/6 0/1 0/6 1/6 0/6 0/6 0/2 0/6 0/2 0/6 0/6 0/6 0/2 0/6 0/6 0/6 - 

LENS 02500 
Rio 

Lençóis 2 0/2 0/2 0/2 1/2 1/2 - 0/2 0/2 - 2/2 - 1/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 1/2 0/2 0/2 1/2 0/2 1/2 

TIET 02500 Rio Tietê 2 0/6 - 2/6 - - 0/6 0/2 1/6 1/2 0/6 1/6 2/6 2/6 0/2 0/5 0/2 0/6 0/6 3/6 0/2 0/6 0/6 0/5 - 

  Fonte: CETESB(2008) 
 
 

          Diss. = dissolvido; tot. = total; termot. = termotolerantes; SDT = Sólidos Dissolvidos Totais; Subst.; tox. = Toxicidade.                                   
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É importante, porém, considerar que o fato de um trecho de um curso 

d’água estar enquadrado em uma determinada classe não significa, 

necessariamente, que esse seja o nível de qualidade que apresenta, mas, sim, 

aquele que apresentava à época da implementação do enquadramento. 

Constata-se a não conformidade da qualidade em 12 parâmetros 

indicadores monitorados nos rios da UGRHI 13, considerando-se os respectivos 

enquadramento. 

Segundo Cetesb (2008b), a qualidade média anual dos pontos monitorados 

enquadrou-se na categoria Boa, em relação ao IAP, com exceção do LENS 

02500. Esse ponto, que coincide com a captação da cidade de Lençóis Paulistas, 

é monitorado apenas duas vezes ao ano e apresentou, nas duas amostragens de 

2007, qualidade Péssima em relação ao IAP, mostrando uma redução da 

qualidade em relação a 2006. A qualidade Péssima verificada em maio deveu-se 

às elevadas concentrações de cádmio e de chumbo e, em novembro, ao elevado 

potencial de formação de trihalometanos. 

Recomendam-se investimentos no tratamento dos esgotos domésticos de 

Bauru, São Carlos e Lençóis Paulista, uma vez que a carga orgânica 

remanescente desses municípios representam uma expressiva fonte poluidora 

(CETESB, 2008b). Além disso, torna-se importante e estratégico sob o ponto de 

vista de ação de controle identificar as fontes de metais, particularmente de Ni, 

posto que há indicação de acúmulo do metal nos sedimentos desde 2000, com 

base nas informações existentes (CETESB, 2008b). Não se deve descartar a 

possibilidade tanto dos nutrientes quanto do metal níquel, ser oriundo das 

UGRHIs a montante, que possuem características predominantemente urbanas e 

industriais. 

Embora alguns pontos apresentem qualidade boa, nenhum atende 

totalmente à Resolução CONAMA 357/05. 
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O Quadro 2.4 apresenta o enquadramento atual dos corpos d’água da 

UGRHI 13 e o atendimento ou não aos padrões de qualidade de água 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05. 

 

Classe(1) / Enquadramento atual 

(Decreto No 10.755 de 22/11/77) (2) 

Monitoramento efetuado pela 
CETESB 

Ponto 
Resolução 

357/05 
3 Rio Jacaré-Guaçu JCGU 03400 NÃO ATENDE 

3 Rio Jacaré-Guaçu JCGU 03900 NÃO ATENDE 

3 Rio Jacaré-Pepira JPEP 03500 NÃO ATENDE 

2 Rio Lençóis LENS 02500 NÃO ATENDE 

2 Rio Tietê TIET 02500 NÃO ATENDE 
 (1) Segundo a Resolução CONAMA No 357, de 2005, as definições das classes são as 
seguintes, as quais incorporam algumas modificações em relação à substituída 
Resolução CONAMA No 20, de 1986: 
Classe 2 - águas que podem ser destinadas: (a) ao abastecimento para consumo 
humano, após tratamento convencional; (b) à proteção das comunidades aquáticas; (c) 
à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA No 274, de 2000;  
(d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte 
e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e (e) à aqüicultura e à 
atividade de pesca. Classe 3 - águas que podem ser destinadas: (a) ao abastecimento 
para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; (b) à irrigação de 
culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; (c) à pesca amadora;  
(d) à recreação de contato secundário; e (e) à dessedentação de animais. 
(2) Os cursos d’água da Bacia não mencionados neste Quadro pertencem à Classe 2. 
Quadro 2.4 – Situação dos corpos d’água da UGRHI 13. 

 

 

Segundo a tabela histórica comparativa (Tabela 2.5), elaborada a partir de 

dados da CETESB (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008), o Rio Jacaré-Pepira é 

o que se apresenta em melhor situação, em se tratando de atendimento à 

Resolução 357/05, sendo que desde 2005 apenas um parâmetro (teor de 

alumínio total em 2005 e 2006; coliformes termotolerantes em 2007) o impede de 

estar em total conformidade com o enquadramento atual. 
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Tabela 2.5 - Tabela histórica comparativa das classes de uso – enquadramento/ 
desconformidades dos corpos d’água da UGRHI 13. 

Sub-Bacia Classe Corpo d’água 

Monitoramento efetuado pela CETESB 

Ponto 
No de parâmetros que não atendem à 

Resolução 357/05 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

SB1 
3 Rio Jacaré-Guaçu JCGU 03400 5 6 4 2 4 4 

3 Rio Jacaré-Guaçu JCGU 03900 4 4 4 3 3 4 

SB2 3 Rio Jacaré-Pepira JPEP 03500 3 3 3 1 1 1 

SB3/SB4 2 Rio Tietê TIET 02500 5 5 3 4 5 7 

SB4 2 Rio Lençóis LENS 02500 3 2 4 2 3 6 
Fonte: CETESB (2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008). 

 

2.1.3. USO DO SOLO, MANANCIAIS E COBERTURA 
VEGETAL  

 
 Quanto ao uso e ocupação do solo para o ano de 2005 cabe ressaltar que 

as feições vetorizadas foram obtidas da identificação das mesmas visualmente 

sem o trabalho de conferência e complementação em campo, não previsto no 

Termo de Referência estabelecido para o presente Plano de Bacia. 

Mesmo com esse limitante, o que pode-se verificar é a predominância das 

atividades agrícolas em relação aos demais temas, conforme observado no item 

Aspectos Econômicos. A seguir são apresentadas a Figura 2.2, mostrando a 

distribuição espacial dos usos no limite da bacia, e a Figura 2.3, contendo o 

gráfico de distribuição percentual dos temas da classificação para a imagem de 

2005. 
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Figura 2.2 – Distribuição espacial do uso e ocupação do solo para o ano de 

2005. 

 

 

Uso e Ocupação - 2005

33,55

5,96
4,123,003,2011,210,000,00

38,96

cana

laranja

reflorestamento

vegetação

área urbana

pastos/campos

café

sorgo/millho

Não Classificado

Figura 2.3 – Distribuição percentual do uso e ocupação do solo para o ano 
de 2005. 
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A partir das figuras pode-se observar a representatividade do cultivo da 

cana-de-açúcar neste contexto. Cabe ressaltar ainda que a ocupação “Não 

classificado” (38,96 %) refere-se a pastos ou culturas anuais em estágio inicial de 

desenvolvimento, que se confundem e, cuja distinção, só pode ser feita com 

supervisão de campo.  

Conforme o Relatório Zero (IPT, 2000), as áreas de reflorestamento 

ocorrem em diversas áreas da Bacia, como nos municípios de Agudos, 

Araraquara, Ibaté, Brotas, Ribeirão Bonito e Boa Esperança do Sul. As sub-bacias 

do Rio Bauru e do Rio Tietê-Rio Lençóis apresentaram as maiores porcentagens 

em área de reflorestamento (12,0 e 6,1%, respectivamente). Conforme o cenário 

do ano de 2005, foram verificadas as presenças de reflorestamento nos 

municípios de Bauru, Pederneiras, Agudos, Borebi, Lençóis Paulista, Boa 

Esperança, Bocaina, Nova Europa, Gavião Peixoto, Araraquara, Ibaté, Ribeirão 

Bonito, Boa Esperança do Sul, Brotas, Analândia e Itirapina.  Cabe verificação in 

loco nos municípios de Arealva, Bariri e Itapuí na qual foram identificadas 

possíveis áreas de reflorestamento. 

O Inventário Florestal do Estado de São Paulo realizado pelo Instituto 

Florestal (IF, 2002) verificou que restam 13,7% de cobertura vegetal nativa (34,6 

mil km²), localizada geralmente em áreas com pouca possibilidade de 

aproveitamento agrícola. 

A Tabela 2.6 apresenta dados sobre a vegetação natural remanescente na 

UGRHI Tietê-Jacaré. 

 

Tabela 2.6: Quantificação da vegetação natural remanescente para a UGRHI – 
Tietê-Jacaré.  

Bacia 
Hidrográfica 

Floresta Estacional 
Semidecidual (ha) 

Savana 
(ha) 

Contato Savana/Floresta. 
Estacional Semidecidual (ha) 

TOTAL 
(ha) 

Tietê-Jacaré 27809 25149 24106 77064 
(*) (%) 36,09 32,63 31,28 100,00 
(**) (%) 2,57 0,74 1,10 4,41 

Fonte: Kronka et al. (2005). 

(*) Em relação ao total da cobertura vegetal da UGRHI-TJ 
(**) Em relação à superfície total do Estado de São Paulo. 
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Os municípios de Agudos, Bocaina, Dourado, Itirapina, Ribeirão Bonito, 

São Carlos e Trabiju apresentam os maiores índices de áreas de vegetação 

remanescente preservada em função da área total do território do município. 

Estes valores variaram de 11 a 14%. Entretanto, estes valores não são tão 

significativos em termos de conservação e preservação da biodiversidade. 

O extremo de degradação das áreas de vegetação remanescente 

apresenta-se nos municípios de Barra Bonita, Itapuí, Igaraçu do Tietê e 

Macatuba, com valores inferiores a 1,5% de áreas preservadas em função da 

área total do município. 

Agudos, Brotas e São Carlos apresentam as maiores áreas de vegetação 

remanescente da UGRHI – Tietê-Jacaré, com valores entre 11 e 13 mil hectares. 

Juntas representam 30,7% de toda área preservada da UGRHI – Tietê-Jacaré. 

 

Tabela 2.7 - Vegetação Natural Remanescente nos municípios da 
UGRHI – Tietê-Jacaré segundo o Relatório de Qualidade Ambiental do 
Estado de São Paulo – 2007 

Município Área (ha) 
Vegetação natural 
remanescente (ha) 

(%) 

Agudos 95.500 11.278 11,8 
Araraquara 101.100 5.818 5,8 

Arealva 47.900 3103 6,5 
Areiópolis 8500 193 2,3 

Bariri 44400 1372 3,1 
Barra Bonita 14200 118 0,8 

Bauru 67400 5959 8,8 
Boa Esperança do Sul 67.000 6.314 9,4 

Bocaina 36.100 4.590 12,7 
Boracéia 11.300 205 1,8 
Borebi 34.800 3.113 8,9 
Brotas 106.200 10.565 9,9 

Dois Córregos 59.900 3.500 5,8 
Dourado 20.200 2.738 13,6 

Gavião Peixoto 24.100 827 3,4 
Iacanga 55.100 3.006 5,5 

Ibaté 29.600 2.211 7,5 
Ibitinga 69.600 3.403 4,9 

Igaraçu do Tietê 9.000 20 0,2 
Itaju 22.600 1.189 5,3 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2.7 

Município Área (ha) 
Vegetação natural 
remanescente (ha) 

(%) 

Itapuí 14.000 25 0,2 
Itirapina 56.700 6.360 11,2 

Jaú 68.700 1.032 1,5 
Lençóis Paulista 80.800 4.082 5,1 

Macatuba 22.600 289 1,3 
Mineiros do Tietê 19.800 842 4,3 

Nova Europa 15.900 571 3,6 
Pederneiras 76.500 3.601 4,7 

Ribeirão Bonito 47.200 6.773 14,3 
São Carlos 113.200 13.031 11,5 
São Manuel 84.500 2.912 3,4 
Tabatinga 36.300 2.113 5,8 
Torrinha 32.300 1.784 5,5 
Trabijú 5.700 666 11,7 
TOTAL 1.598.700 113.603  

Fonte: SMA (2008). 

 

 

2.1.4.  POTENCIAL DE EXPLOTAÇÃO E VULNERABILIDADE 
DOS AQUIFEROS 

 
As unidades geológicas que afloram na área da UGRHI 13 são os 

sedimentos clásticos predominantemente arenosos, os sedimentos pertencentes 

à Formação Itaqueri, as rochas ígneas basálticas pertencentes ao Grupo São 

Bento (formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral), as rochas sedimentares do 

Grupo Bauru (formações Vale do Rio do Peixe – Adamantina, e Marília), os 

depósitos das Serras de São Carlos e Santana e os depósitos aluvionares 

associados à rede de drenagem, além dos eluviões e coluviões (IPT, 2000). 

Na UGRHI 13, os recursos hídricos subterrâneos ocorrem em um sistema 

formado por 4 aqüíferos: o Cenozóico, o Bauru, o Serra Geral e o Guarani. 

 O Quadro 2.5 mostra a unidade geológica a que pertence cada aqüífero, 

bem como as características hidrogeológicas de cada um. 
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Aqüífero Unidade Geológica Características Hidrogeológicas 

Cenozóico Formação Itaqueri, coberturas da 
Serra de São Carlos e similares 

Extensão limitada, porosidade 
granular; livre, descontínuo, 
heterogêneo e anisotrópico 

Bauru Grupo Bauru (Formação Vale do 
Rio do Peixe) 

Extensão regional, 
porosidade granular, livre a 

semi-confinado, descontínuo, 
heterogêneo e anisotrópico 

Serra Geral Formação Serra Geral 

Extensão regional com 
caráter eventual, porosidade 

por fraturas, livre a semi- 
confinado, descontínuo, 

heterogêneo e anisotrópico 

Guarani 

Formações Pirambóia e Botucatu 

Extensão regional 
porosidade granular, 

Iivre, contínuo, 
homogêneo, isotrópico 

Formações Pirambóia e Botucatu 

Extensão regional 
porosidade granular, 
confinado, contínuo, 

homogêneo, isotrópico 
Fonte: adaptado IG, CETESB, DAEE (1997). 

Quadro 2.5: Aspectos hidrogeológicos da UGRHI 13. 

 

 

2.1.5.  ÁREAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
PROTEGIDAS 

 
Áreas protegidas são áreas que, devido às características especiais que 

apresentam, devem permanecer preservadas. O grau de preservação é variável, 

considerando-se o tipo de proteção legal específico de cada uma das áreas 

consideradas individualmente e a classificação jurídica que tenha sido 

estabelecida para cada uma delas. A proteção pode variar desde a intocabilidade 

até o uso diário e relativamente intenso (ANTUNES, 2005). 

Um dos principais instrumentos para a conservação e o manejo da 

biodiversidade é o estabelecimento de áreas protegidas, dentre elas, as 

conhecidas como Unidades de Conservação (UC). Com o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Lei n.º 9.985, 18 de julho de 2000 e o Decreto n.º 

4.340 de 22 de agosto de 2002, que regulamentou a Lei do SNUC), houve a 
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integração das unidades de conservação federais, estaduais e municipais sob um 

só marco legal. O Inciso I, do Artigo 2º da Lei Federal 9.985, define Unidade de 

Conservação como “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

No âmbito da gestão ambiental, as leis federais disciplinadoras da 

proteção, conservação e uso dos recursos naturais que interessam diretamente 

aos planejadores e gestores urbanos são representadas pelo Código Florestal 

(Lei Federal 4.771/65), que instituiu dois tipos de áreas protegidas: Área de 

Proteção Permanente (APP) e a Reserva Legal; pela Lei de Parcelamento 

Territorial Urbano (Lei 6.766/79), pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

— PNMA (Lei 6938/81), pela Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 

9433/97), pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

(Lei 9985/2000) e pelo Estatuto das Cidades (Lei 10257/01) (ANDRADE; 

ROMERO, 2005). 

O Artigo 23 da Constituição Federal de 1988 demonstra a competência e 

função comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e 

de preservar as florestas, a fauna e a flora. O Artigo 225 incumbe ao Poder 

Público de que todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes sejam especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Desta forma, fica 

legalmente estabelecida a autonomia e responsabilidade dos entes da União, no 

que tange à proteção e conservação de determinados sistemas ambientais com 

características especiais, assegurando o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

(MACHADO, 1998).  
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Por meio dessas normas, torna-se possível estabelecer os limites e a 

legitimidade das ações de proteção e de conservação ambiental e da avaliação 

dos impactos provocados pelas atividades humanas, aplicando-se os 

instrumentos destinados ao seu controle (ANDRADE; ROMERO, 2005). 

No artigo 9º da Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981) são estabelecidos os 

instrumentos que terão de ser utilizados pelo Poder Público e pela sociedade para 

a realização prática da Política Nacional de Meio Ambiente. Dentre eles destaca-

se a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 

Federal, Estadual e Municipal.  

Contudo, a autonomia das diferentes escalas do poder público para criar 

áreas protegidas deve ser exercida de forma articulada, visando complementar 

ações de conservação em diferentes biomas considerando os contextos locais. 

FERREIRA (2002) afirma que a Lei do SNUC vem se consolidando como um 

marco legal e histórico para o estabelecimento da gestão integrada e participativa 

das Unidades de Conservação. O Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto Federal nº. 5.758/06 vai além, 

objetivando a integração entre Unidades de Conservação e demais tipos de áreas 

protegidas. 

As áreas protegidas cumprem importante papel na Bacia Hidrográfica 

garantindo a proteção e a recuperação dos recursos hídricos, bem como a 

recuperação e restauração de ecossistemas degradados, a promoção da 

educação e interpretação ambiental, bem como o turismo ecológico. 

Existem diversas categorias de manejo de unidades de conservação que 

possuem objetivos específicos e graus de restrição para a intervenção humana 

diferenciados, desde a total preservação até o uso múltiplo e recreacional, atributo 

ambiental associado e órgão responsável pela administração. A lei do SNUC 

dividiu as UCs em dois grupos: Proteção Integral e de Uso Sustentável. Cada um 

desses grupos se distingue quanto às condições e restrições que impõem ao uso 

da terra e dos recursos presentes dentro dos limites das UCs. Nas UCs de 
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Proteção Integral é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; nas de 

Uso Sustentável, o uso permite compatibilizar conservação da natureza com a 

exploração de parcela dos recursos naturais da UC. Dentro de cada um dos dois 

grupos, as UCs estão classificadas ainda em categorias de manejo, apresentando 

diferentes objetivos e restrições correspondentes. Esta classificação também 

varia de acordo com o contexto institucional (níveis federal, estadual ou 

municipal). 

O Inventário Florestal do Estado de São Paulo realizado pelo Instituto 

Florestal (IF, 2002) verificou que restam 13,7% de cobertura vegetal nativa (34,6 

mil km²). A maioria desses fragmentos localizam-se em áreas com pouca 

possibilidade de aproveitamento agrícola.  

Na UGRHI-13 existem sete Unidades de Conservação, sendo três de 

Proteção Integral (as Estações Ecológicas) e quatro de Uso Sustentável (Área de 

Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural). As Estações 

Experimentais – que não são categorias previstas na Lei do SNUC – são áreas 

que visam à produção de matéria-prima vegetal ou animal. Criadas em áreas de 

domínio do Poder Público, essas reservas destinam-se à difusão de tecnologia 

agropecuária e as atividades de pesquisa correspondem às áreas de 

experimentação nos setores da produção agrícola, animal e agroflorestal, 

abrangendo a sanidade animal e vegetal, os recursos naturais e florestais (IF, 

2008). No Quadro 2.6 são listadas as Unidades de Conservação existentes nos 

municípios da UGRHI – Tietê-Jacaré. 
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UCs e Outras Áreas 
Especialmente Protegidas 

Diplomas 
Legais 

Área Total 
Aprox. (ha) 

Municípios Abrangidos Atributos Protegidos 

EE de Sebastião Aleixo da 
Silva (Estadual) Dec. Est. n° 26.890/87 287,98 Bauru 

Flora: Mata Atlântica (Floresta Estacional 
Semidecidual, destacando-se paineira, 

ipêamarelo, peroba, araticum, paumarfim). 
Fauna representativa: veado, tatu, cutia, 

macaco, paca, quati. 

EE Itirapina (Estadual) Dec. Lei Est n° 22.335/84 2.300,00 Itirapina e Brotas Flora: Cerrado 

EE São Carlos (Estadual) Dec. Est. n° 26.890/87 75,26 São Carlos 
 

Flora: Mata Atlântica (Floresta Estacional 
Semidecidual) 

Peroba-rosa. Fauna representativa: jacu, 
cutia, macaco, capivara, onça, garça, 

picapau, gavião, pomba. 

APA Corumbataí-Botucatu-
Tejupá 

(Estadual) Perímetro 
Botucatu 

Dec. 
Est. n° 20.960/83 e 

Resolução SMA n ° 05/05 
(Constituição do Conselho 

Gestor). 

218.306,00 
 

São Manuel; pertencendo a outras 
UGRHIs os municípios de Bofete, 
Botucatu, Porangaba e Torre de 

Pedra (10); Angatuba, Guareí (14); 
Avaré, Itatinga e Pardinho (17). 

Cuestas Basálticas, Morros Testemunhos, 
Recursos Hídricos Superficiais, Aqüífero 

Guarani, Patrimônio Arqueológico. 

APA Corumbataí-Botucatu-
Tejupá 

(Estadual) Perímetro 
Corumbataí 

Dec. Est. n°20.960/83 272.692,00 

Barra Bonita, Brotas, Dois 
Córregos, Itirapina, Mineiros do 
Tietê, São Carlos, São Manuel e 
Torrinha; pertencendo à UGRHI 5 

os seguintes municípios: Analândia, 
Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, 
Santa Maria da Serra, São Pedro e 

Rio Claro. 

Cuestas Basálticas, Morros Testemunhos, 
Recursos Hidricos Superficiais, Aqüífero 

Guarai, Patrimônio Arqueológico. 

Quadro 2.6 - Unidades de Conservação nos municípios da UGRHI – Tietê-Jacaré. 

continua... 
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continuação do Quadro 2.6 

UCs e Outras Áreas 
Especialmente Protegidas 

Diplomas 
Legais 

Área Total 
Aprox. (ha) 

Municípios Abrangidos Atributos Protegidos 

APA Ibitinga (Estadual) Lei Est. n° 5.536/87 64.900,00 Ibitinga Várzeas, lagoas e áreas 
alagadas 

APA Rio Batalha (Estadual) Lei Est. n° 10.773/01 235.635,00 

Agudos e Bauru; pertencendo a 
outras UGRHIs os municípios de 

Avaí, Balbinos, Pirajuí, Piratininga, 
Presidente Alves, Reginópolis e Uru 

(16) e Duartina e Gália (17). 

Flora: Cerrado Recursos Hídricos 

RPPN Reserva Ecológica 
Amadeu Botelho Portaria n° 19/00 1 42,88 Jaú 

Fauna representativa: macacoprego, cutia, 
gambá, veadocatingueiro, tamanduámirim, 

quati, esquilo, lagarto, papaformiga. 

EEx de Araraquara Ocupação 1964 143,30 Araraquara Flora: Cerrado e cerradão. 

EEx de Bauru Escritura 18/04/29 43,09 Bauru Flora: Cerrado. 

EEx de Itirapina Dec. Est. n° 28.239/57 3.212,81 Itirapina Flora: Cerrado. 

EEx de Jaú 
 Dec. Est. n° 39.128/61 258,65 Jaú Flora: Mata Atlântica (Floresta Estacional 

Semidecidual), cerrado. 

EEx Pederneiras 
   Pederneiras 

Flora: Mata Atlântica (Floresta Estacional 
Semidecídua), cerrado; Fauna 

representativa: veadocatingueiro. 
Quadro 2.6 - Unidades de Conservação nos municípios da UGRHI – Tietê-Jacaré.
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2.1.6.  SUSCETIBILIDADE À EROSÃO 
 

O planejamento do uso e ocupação da terra deve observar a combinação 

entre tipo de solo e topografia, evitando que as áreas com maior suscetibilidade à 

erosão sejam ocupadas por atividades incompatíveis, desencadeando processos 

erosivos, como ravinamento e voçorocas.  

A integração das análises entre os intervalos de suscetibilidade e o índice 

do número de erosões por área, permite estabelecer uma primeira hierarquização 

quanto à criticidade das sub-bacias em relação ao potencial de desenvolvimento 

de erosão linear. Para uma avaliação mais detalhada da criticidade, deve-se 

também considerar outros aspectos, como: levantamento georreferenciado e 

avaliação do estado de conservação ou degradação da rede viária (estradas 

vicinais asfaltadas e não asfaltadas); cadastro de áreas fontes de sedimentos 

associadas às intervenções antrópicas tais como obras, loteamentos, 

desmatamentos; registros das áreas onde foram adotadas práticas 

conservacionistas; assoreamento de rios e reservatórios; transporte de 

sedimentos nas calhas dos rios, entre outros.  

É necessária a atualização constante do cadastro geral de erosões em 

áreas urbanas e rurais, além da elaboração do mapa de uso e ocupação do solo 

— importante ferramenta para o planejamento local e regional. A utilização desse 

mapa serve à elaboração do zoneamento municipal e também regional, nos quais 

essas áreas devem ser incluídas em zonas de proteção, com usos bastante 

restritos. 

Os intervalos considerados para a definição da criticidade foram: 

• áreas de alta e muito alta suscetibilidade à erosão > 50% da área total da sub-

bacia e índice de concentração de erosões > 5 % apresentam alta criticidade; 

• áreas de alta e muito alta suscetibilidade à erosão entre 25% e 50% da área 

total da sub-bacia e índice de concentração de erosões entre 3% e 5% 

apresentam média criticidade; 
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• áreas de alta e muito alta suscetibilidade à erosão < 25% da área total da sub-

bacia e índice de concentração de erosões < 3% apresentam baixa criticidade. 

O Quadro 2.7 mostra as classes de suscetibilidade à erosão identificadas 

na UGRHI 13 (IPT, 2000). 

 

 

CLASSES DE 
SUSCETIBILIDADE 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Meio físico (litologia/relevo) Processos erosivos 

I – MUITO ALTA Ia Rochas sedimentares das Fm. 
Marília e Vale do Rio do Peixe 
(Adamantina). Planalto 
Ocidental, Colinas Médias, 
Morrotes Alongados e Espigões, 
Escarpas Festonadas e 
Escarpas com Espigões 
Digitados. 

Boçorocas de cabeceira de drenagem, 
ravinas e sulcos. Incidência muito alta.  
Boçorocas de médio a grande porte. 
Forma: alongada e ramificada. Erosão 
laminar muito intensa. Ocorrência de 
movimentos de massa nos sistemas de 
relevo mais enérgicos (Escarpas). 

 Ib Rochas sedimentares das Fm. 
Botucatu, Pirambóia, Itaqueri e 
Sedimentos Correlatos. Cuestas 
Basálticas. Sistemas de relevo: 
idem a Ia. 

Boçorocas de cabeceira de drenagem, 
ravinas e sulcos. Incidência alta. 
Boçorocas de médio a grande porte. 
Forma: anfiteatros semi-circulares. 
Erosão laminar intensa. Ocorrência de 
movimentos de massa nos sistemas de 
relevo mais enérgicos (Escarpas). 

II– ALTA IIa Rochas sedimentares das Fm. 
Vale do Rio do Peixe 
(Adamantina). Planalto 
Ocidental, Colinas Médias e 
Colinas Amplas. 

Boçorocas de cabeceira de drenagem, 
ravinas e sulcos. Incidência média.  
Boçorocas de médio a grande porte. 
Forma alongada e ramificada. Erosão 
laminar intensa. 

 IIb Rochas sedimentares das Fm. 
Botucatu, Pirambóia, Itaqueri e 
Sedimentos Correlatos. Morros 
Amplos 

Boçorocas de cabeceira de drenagem, 
ravinas e sulcos. Incidência média. 
Boçorocas de médio a grande porte. 
Forma: anfiteatros semi-circulares. 
Erosão laminar intensa. 

III – MÉDIA IIIa Rochas sedimentares das Fm. 
Vale do Rio do Peixe 
(Adamantina). Planalto 
Ocidental, Colinas Amplas. 

Ravinas e sulcos. Incidência média.  
Boçorocas de cabeceira de drenagem. 
Incidência: baixa. Erosão laminar 
moderada. 

 IIIb Rochas sedimentares das Fm. 
Botucatu, Pirambóia, Itaqueri e 
Sedimentos Correlatos. Planalto 
Atlântico. Colinas Amplas. 

Ravinas e sulcos. Incidência média. 
Boçorocas de cabeceira de drenagem. 
Incidência: baixa. Erosão laminar fraca. 

Quadro 2.7: Suscetibilidade à erosão – UGRHI 13. 

Continua... 
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Continuação do Quadro 2.7 

CLASSES DE 
SUSCETIBILIDADE 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Meio físico (litologia/relevo) Processos erosivos 

IV – BAIXA IVc 
Rochas vulcânicas 
(basaltos/diabásios). Fm. Serra 
Geral. Intrusivas básicas 
tabulares. 

Cuestas Basálticas. Morrotes 
Alongados e Espigões. Morros 
Arredondados e Escarpas 
Festonadas. Escarpas com 
Espigões Digitados. 

Ravinas e sulcos. Incidência: moderada. 
Erosão laminar moderada. 

 IVd 
Rochas vulcânicas 
(basaltos/diabásios). Fm. Serra 
Geral. Intrusivas básicas 
tabulares. 

Colinas Amplas e Colinas 
médias. 

Ravinas e sulcos. Incidência: moderada. 
Erosão laminar baixa. 

V – MUITO BAIXA 
Vb Sedimentos continentais. 

Planícies fluviais. 
Sujeitos a erosão fluvial (solapamento 
das margens). 

Fonte: IPT (2000). 

Quadro 2.7: Suscetibilidade à erosão – UGRHI 13. 
 

 

 

É importante salientar que essas classes de suscetibilidade à erosão 

indicam uma condição potencial, determinada por alguns fatores predisponentes 

destes processos, como a litologia, os tipos de solos, o relevo, a cobertura 

vegetal, etc. A ocorrência de erosões se dá principalmente pelas interferências 

antrópicas através das diferentes formas de uso e ocupação dos terrenos. 

Desta forma, mesmo terrenos de média suscetibilidade podem apresentar 

grande incidência de processos erosivos, em função da maneira como são 

ocupados. 

O Quadro 2.8 mostra a suscetibilidade a erosão da área de cada município 

da UGRHI 13, conforme o Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São 

Paulo de 2007, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 
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Município 
Suscetibilidade 

a erosão 
Agudos Alta 
Araraquara Baixa 
Arealva Média 
Areiópolis Baixa 
Bariri Baixa 
Barra Bonita Média 
Bauru Alta 
Boa Esperança do Sul Média 
Bocaina Média 
Boracéia Baixa 
Borebi Média 
Brotas Média 
Dois Córregos Média 
Dourado Média 
Gavião Peixoto Média 
Iacanga Média 
Ibaté Média 
Ibitinga Alta 
Igaraçu do Tietê Baixa 
Itaju Alta 
Itapuí Baixa 
Itirapina Média 
Jaú Baixa 
Lençóis Paulista Baixa 
Macatuba Baixa 
Mineiros do Tietê Média 
Nova Europa Média 
Pederneiras Baixa 
Ribeirão Bonito Média 
São Carlos Média 
São Manuel Alta 
Tabatinga Média 
Torrinha Média 
Trabiju Média 

Fonte: SMA (2007). 

Quadro 2.8: Suscetibilidade a 
erosão por municípios. 

 

 

Para que se possa quantificar e avaliar os processos erosivos existentes na 

Bacia Tietê-Jacaré, é necessário um novo estudo, através de questionários 

aplicados às prefeituras e visitas de campo. 
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2.2. SOCIOECONOMIA 
 

Neste capítulo é analisado o desenvolvimento sócio-econômico da UGRHI, 

cujas atividades demandam recursos hídricos. Serão ressaltados os principais 

fatores que determinaram a atual configuração espacial da bacia, buscando 

vislumbrar as tendências futuras de crescimento econômico e de assentamento 

populacional, possibilitando a identificação das sub-bacias que concentrarão as 

maiores demandas de água. 

São apresentadas a evolução da população até o ano de 2007, englobando 

assim a contagem populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE e as projeções demográficas.  

A contagem da população 2007, de acordo com o IBGE, incorporou os 

municípios com até 170 mil habitantes, faixa onde os efetivos de população 

causam impacto direto nos valores repassados pelo Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM. Os resultados disponibilizados pelo IBGE referem-se aos totais 

populacionais para os 5.435 municípios abrangidos na Contagem da População 

2007, de um total de 5.564 municípios brasileiros. Apenas 129 municípios não 

foram pesquisados por possuírem mais de 170.000 habitantes. Desses não 

abrangidos pela contagem, 44 deles pertencem ao Estado de São Paulo. Na 

UGRHI-13, Araraquara, Bauru e São Carlos não participaram da contagem IBGE 

2007 e, portanto, sua população para esse ano foi estimada pelo IBGE, 

encontrando-se no link http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php, acessado em 

setembro de 2008. 

 
 

2.2.1.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 

Em 2007, o Brasil possuía 183.987.291 de habitantes, sendo no Estado de 

São Paulo 39.827.570 habitantes, correspondendo a 21,6% do total brasileiro. A 

UGRHI-13 totalizava 1.436.710 habitantes, representando 3,60% do total paulista 

e 0,78% do total brasileiro. 
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Tabela 2.8 – Evolução da População Total da UGRHI 13 e Taxas 
Geométricas de Crescimento Anual (TGCAs), segundo seus 34 
municípios. 

Municípios 
População Total TGCA ( em %) 

1980 1990 2000 2007 2007/00 
Agudos 24.372 30.864 32.459 34.221 0,76 
Araraquara 127.573 162.355 182.240 195.815 1,03 
Arealva 6.788 6.868 7.240 7.504 0,51 
Areiópolis 6.708 9.618 10.293 10.630 0,46 
Bariri 19.821 24.013 28.187 30.995 1,37 
Barra Bonita 22.486 29.814 35.439 35.090 -0,14 
Bauru 185.683 252.020 315.493 347.601 1,39 
Boa Esperança do 
Sul 8.308 11.443 12.551 13.208 0,73 

Bocaina 6.756 7.203 9.419 10.299 1,28 
Boracéia 3.554 3.477 3.736 4.128 1,44 
Borebi - - 1.927 2.172 1,72 
Brotas 11.216 14.044 18.838 20.996 1,56 
Dois Córregos 15.414 18.423 22.484 24.384 1,17 
Dourado 6.545 7.620 8.598 8.751 0,25 
Gavião Peixoto - - 4.123 4.103 -0,07 
Iacanga 6.581 7.457 8.275 9.074 1,33 
Ibaté 11.365 17.904 26.378 28.040 0,88 
Ibitinga 29.014 37.197 46.534 49.951 1,02 
Igaraçu do Tietê 12.642 19.871 22.596 23.085 0,31 
Itaju 2.499 2.375 2.635 2.624 -0,06 
Itapuí 7.600 8.904 10.358 11.605 1,64 
Itirapina 6.889 9.558 12.805 13.889 1,17 
Jaú 73.727 91.889 111.921 125.469 1,65 
Lençóis Paulista 34.853 44.924 54.936 59.366 1,11 
Macatuba 10.824 13.174 15.729 16.173 0,40 
Mineiros do Tietê 6.665 9.132 11.390 11.760 0,46 
Nova Europa 4.496 5.288 7.286 9.047 3,14 
Pederneiras 26.021 31.289 36.567 40.270 1,39 
Ribeirão Bonito 8.330 10.104 11.237 11.383 0,18 
São Carlos 119.012 153.762 192.639 212.956 1,44 
São Manuel 27.436 34.496 36.502 37.797 0,50 
Tabatinga 7.968 10.476 12.967 13.965 1,06 
Torrinha 6.521 7.407 8.824 8.918 0,15 
Trabiju - - 3.901 1.441 -13,26 
Total da UGRHI 
13 

847.667 1.092.969 1.326.507 1.436.710 1,15 

% UGRHI 13 3,38 3,45 3,58 3,60 _ 

Total do Estado 
de SP* 

25.042.074 31.588.925 37.032.403 39.827.570 1,04 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000 e Contagem de População 1996 e 2007. 
*O estado de São Paulo e os municípios de Araraquara, Bauru e São Carlos tiveram sua população 
estimada, para o ano de 2007, pelo IBGE. 
-: dados não disponíveis 
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Os municípios de Araraquara, Bauru, Jaú e São Carlos respondem juntas 

por mais da metade da população da UGRHI, totalizando 881.841 habitantes 

(61,37% da população da Bacia). De 1980 a 2007 a UGRHI apresentou um 

crescimento, em números absolutos, de 589.043 habitantes. 

A avaliação do ritmo de crescimento, através do comportamento que vem 

assumindo a TGCA da UGRHI-13 e de cada município que a compõe é de 

fundamental importância para o estudo da demanda pela água. Com isso torna-se 

possível verificar os municípios aonde há tendência de concentração 

populacional, bem como os lugares aonde vem ocorrendo certa estagnação 

populacional ou mesmo perda de população.  

Dos 34 municípios que compõem a UGRHI, quatro apresentaram TGCAs 

negativas: Barra Bonita (-0,14%), Gavião Peixoto (-0,07%), Itaju (-0,06%) e 

Trabiju (-13,26%). Isso indica que esses municípios estão perdendo população. 

Quando se considera o último intervalo adotado para esta análise 

(2007/00) verifica-se que 14 municípios computaram taxas de crescimento 

maiores que a da própria Bacia e do Estado de São Paulo, merecendo destaque o 

município de Nova Europa (3,14%). 

 

2.2.2.  ECONOMIA REGIONAL 
 

A UGRHI - Tietê-Jacaré apresenta uma economia bastante diversificada, 

com destaque para o complexo sucro-alcooleiro e plantio e processamento de 

cítricos.  

A atividade sucro-alcooleira é formada pela produção do açúcar e do 

álcool, envolvendo a mesma matéria-prima, a cana-de-açúcar, mas abastecendo 

mercados distintos: bem final de consumo ou insumo para a indústria de 

alimentos e insumo para a indústria química ou combustível para motores de 

automóveis. O complexo sucro-alcooleiro estende-se por quase toda a área desta 

UGRHI (CPTI, 2008).  
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Já o cultivo de citrus, notadamente laranja, concentra-se nas imediações 

de São Carlos e Araraquara, sendo que este último município destaca-se no 

processamento de cítricos.  

Outros setores destacam-se na UGRHI-TJ, tais como: bebidas e papel, nos 

municípios de Agudos, Araraquara e Bauru; calçados, em Jaú; tecidos e metal 

mecânica, em São Carlos; bordados, em Ibitinga; turismo, em Barra Bonita e 

Igaraçu do Tietê, com o aproveitamento da represa e da eclusa de Barra Bonita.  

A UGRHI - Tietê-Jacaré apresenta uma infra-estrutura de transporte 

privilegiada. Integram essa rede a hidrovia Tietê-Paraná, as rodovias Marechal 

Rondon e Washington Luiz, além de uma malha ferroviária eletrificada e em 

funcionamento. Várias outras rodovias cortam a área da UGRHI, interligando os 

seus municípios.  

Dentre os municípios da Bacia, Pederneiras é o que mais tem se 

beneficiado da proximidade com a hidrovia Tietê-Paraná, graças à construção do 

terminal intermodal e do distrito industrial. 

Além disso, a região é cortada, também, pelo gasoduto Bolívia-Brasil, que 

atravessa os seguintes municípios: Iacanga, Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, 

Ibaté, Itirapina, Ibitinga, Boa Esperança do Sul, Araraquara e São Carlos (IPT, 

2000). 

Considerando-se o Índice de Participação dos Municípios - IPM e a posição 

dos municípios no “ranking“ geral do Estado de São Paulo, destacam-se, no 

período de 2002 a 2006, Bauru, São Carlos, Araraquara, Lençóis Paulista, 

Agudos, Jaú e Barra Bonita.  

Esta situação não se altera em relação ao Valor Adicionado. O município 

de Gavião Peixoto teve um salto na classificação estadual em um período de 

quatro anos, passando de 337º colocado em 2002, para 114º em 2006. 
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Tabela 2.9 - Índice de Participação dos Municípios (IPM), com sede na UGRHI - Tietê-
Jacaré, no período 2002-2003 e 2005 –2006. 

Municípios 2002 Clas. 2003 Clas. 2005 Clas. 2006 Clas. 

AGUDOS 0,15436951         93  0,16017004 91 0,15883853 93 0,18028654 83 

ARARAQUARA 0,43516062         37  0,41640579 38 0,38306204 40 0,40437346 40 

AREALVA 0,02041548       382  0,02056184 390 0,02145765 377 0,02134119 383 

AREIÓPOLIS 0,01187663       522  0,01265876 516 0,01234716 522 0,01323156 507 

BARIRI 0,06403950       180  0,06347362 190 0,06410997 186 0,06009026 195 

BARRA BONITA 0,13796968       104  0,10604952 129 0,10788381 124 0,11883269 115 

BAURU 0,50985392         28  0,51023387 26 0,50563681 32 0,51267818 31 

BOA ESP. DO SUL 0,04533979       228  0,05104222 220 0,04561993 235 0,04677535 233 

BOCAINA 0,04125737       245  0,04623136 234 0,04137723 249 0,04000601 256 

BORACÉIA 0,01112322       542  0,01196846 528 0,01706389 440 0,02448360 349 

BOREBI 0,01308838       495  0,01273797 512 0,01267563 511 0,01208665 524 

BROTAS 0,06016657       189  0,06339506 191 0,05686751 206 0,05775502 204 

DOIS CÓRREGOS 0,05290331       211  0,05088244 221 0,04710001 230 0,05128442 219 

DOURADO 0,01612100       440  0,01827232 423 0,02050170 389 0,02031799 394 

GAVIÃO PEIXOTO 0,01857010       404  0,01839553 420 0,02113839 381 0,06243942 191 

IACANGA 0,02488548       335  0,02532983 341 0,02647444 325 0,02722360 328 

IBATÉ 0,03765610       260  0,03761567 268 0,03968489 253 0,04435715 243 

IBITINGA 0,08729124       150  0,08554961 156 0,08693956 151 0,09051926 145 

IGARAÇU DO TIETÊ 0,02166386       372  0,02208067 370 0,02037488 390 0,02193218 375 

ITAJU 0,01159516       532  0,01238495 522 0,01204967 531 0,01225406 519 

ITAPUÍ 0,02230470       362  0,02402345 352 0,02487458 342 0,02786092 325 

ITIRAPINA 0,03088559       296  0,03182033 291 0,03434040 283 0,03269545 295 

JAÚ 0,19236286         73  0,18859785 78 0,18535733 77 0,18368280 81 

LENÇÓIS PAULISTA 0,15793162         90  0,18236286 83 0,17836085 80 0,19682021 73 

MACATUBA 0,05957213       191  0,07962542 164 0,07225509 176 0,08105808 162 

MINEIROS DO TIETÊ 0,01886261       399  0,01962788 401 0,01857143 418 0,02067228 388 

NOVA EUROPA 0,02415846       343  0,02470975 348 0,02299752 358 0,02419965 353 

PEDERNEIRAS 0,08696132       152  0,09557410 142 0,09867287 134 0,09199840 144 

RIBEIRÃO BONITO 0,02224119       365  0,02480587 347 0,02418239 348 0,02562768 341 

SÃO CARLOS 0,50859116         29  0,49638622 27 0,46280196 35 0,44325758 36 

SÃO MANUEL 0,08429461       155  0,08861351 150 0,08448984 157 0,08999762 148 

TABATINGA 0,02781438       315  0,02937001 307 0,02713690 320 0,02615514 335 

TORRINHA 0,01824296       409  0,01939280 404 0,01990809 397 0,02007336 396 

TRABIJU 0,00580206       642  0,00616325 639 0,00664534 635 0,00673627 633 
Total da Bacia 3,035373  3,05651283  2,96179829  3,09310403  

Fonte: CPTI (2008). 
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 Tabela 2.10 - Valor Adicionado por Município da UGRHI-TJ no período de 2002 a 2006. 
Municípios 2002 Clas. 2003 Clas. 2005 Clas. 2006 Clas. 

BAURU 1.521.802.417 34 1.587.754.710 37 2.151.816.201 36 2.342.501.951 36 

SÃO CARLOS 1.641.122.509 30 1.732.147.095 33 2.003.828.990 38 2.215.180.310 39 

ARARAQUARA 1.352.208.753 38 1.395.630.946 41 1.852.556.111 40 1.986.275.101 40 

LENÇÓIS PAULISTA 538.877.377 80 722.084.463 70 829.255.720 76 1.179.341.838 66 

AGUDOS 535.603.042 82 594.882.278 82 866.279.058 75 1.018.996.870 73 

JAÚ 528.523.977 84 592.653.006 84 735.801.928 84 811.734.252 86 

BARRA BONITA 434.696.305 103 289.300.899 146 529.476.507 110 694.430.034 97 

GAVIÃO PEIXOTO 42.343.698 337 47.729.615 349 97.283.946 281 601.310.200 117 

MACATUBA 220.885.726 157 361.819.596 123 350.685.860 150 503.992.013 129 

PEDERNEIRAS 250.320.337 146 332.600.585 131 328.552.860 153 464.958.361 137 

SÃO MANUEL 217.856.162 159 274.129.973 149 302.775.453 162 427.014.213 144 

IBITINGA 201.562.233 167 206.756.811 174 285.922.411 168 373.048.742 161 

BARIRI 167.816.773 184 187.271.072 185 217.565.363 193 259.658.346 182 

BOA ESP. DO SUL 135.837.782 206 160.314.642 201 151.123.816 231 230.691.339 199 

BROTAS 153.989.748 189 153.406.579 206 183.293.234 206 216.641.084 205 

DOIS CÓRREGOS 121.215.016 214 123.121.619 232 146.929.627 235 195.998.308 217 

BOCAINA 158.644.235 187 130.227.419 221 158.169.014 223 179.022.829 229 

IBATÉ 82.381.818 251 89.874.841 260 149.180.735 234 170.665.027 238 

BORACÉIA 15.039.521 506 26.651.290 442 87.557.727 301 128.654.590 270 

ITAPUÍ 44.136.514 331 74.058.295 294 94.915.168 286 124.536.630 276 

NOVA EUROPA 68.445.965 279 73.140.332 298 101.800.588 277 98.595.222 309 

TABATINGA 66.831.723 284 69.489.284 306 68.463.738 336 90.959.441 323 

ITIRAPINA 46.133.605 326 66.411.856 314 94.153.647 290 81.937.321 333 

RIBEIRÃO BONITO 36.983.488 355 58.932.225 320 69.560.762 331 79.962.448 335 

DOURADO 29.716.747 388 47.969.096 348 64.490.528 344 73.894.694 343 

IACANGA 35.017.400 366 38.814.774 382 59.196.448 350 73.158.043 344 

MINEIROS DO TIETÊ 25.165.653 419 35.293.088 398 35.309.812 432 66.882.994 361 

IGARAÇU DO TIETÊ 33.090.229 375 43.335.104 367 42.001.497 403 65.395.058 364 

TORRINHA 28.918.185 393 35.803.478 390 46.302.283 384 54.794.692 392 

AREALVA 28.161.300 396 29.472.506 425 46.210.269 385 48.009.616 407 

AREIÓPOLIS 14.203.327 512 23.627.545 465 25.065.093 487 37.752.251 447 

ITAJU 11.736.996 545 17.987.700 501 16.768.207 543 24.348.326 509 

BOREBI 12.259.654 537 18.400.683 499 16.455.520 547 23.143.837 518 

TRABIJU 6.186.937 605 9.848.683 583 12.103.953 573 16.420.862 559 

Total da Bacia 8.807.715.152  9.650.942.088  12.220.852.074  14.959.906.843  

Fonte: SF (2007),SEADE (2007). 

 

 
Tanto no que diz respeito à classificação do Índice de Participação dos 

Municípios quanto do Valor Adicionado, os 3 municípios que obtiveram melhor 
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colocação foram Araraquara, Bauru e São Carlos, justamente os municípios que, 

juntos, concentram atualmente 52.64% da população total da UGRHI. Ou seja, 

esses municípios são responsáveis pela geração de 43,74% do Valor Adicionado 

regional. 

 Em levantamento realizado para verificar a participação dos diferentes 

setores da economia no total do Valor Adicionado da UGRHI - Tietê-Jacaré no 

período de 1999 a 2004, verificou-se que o setor de serviços chegou a liderar em 

2000 com 43,3% de participação e posteriormente, em 2004, teve um decréscimo 

para 35,5%, sendo o segundo maior setor econômico de 2001 a 2004.  

O setor secundário teve uma participação inferior, com 25,8% em 2000 e 

25,4% em 2004. Já o setor agropecuário teve sua pior participação em 2000, com 

30,9%, chegando a 42,7% de participação em 2003 e, mesmo com uma queda 

para 39,1% em 2004, finalizou o período como principal setor econômico da 

UGRHI - Tietê-Jacaré. 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2005), estimativas 

da demanda global de uso de água realizadas no estado para os anos 2004 e 

2007, demonstram que o uso predominante da água destina-se a fins agrícolas, o 

que não seria diferente para uma região que possui a agropecuária como principal 

atividade econômica, como é o caso da UGRHI - 13 (Tabela 2.11). 

 

Tabela 2.11 – Estimativa percentual da demanda global de 
água na UGRHI – TJ e no Estado de São Paulo em 2004 e 
2007. 

Local Ano 
Demanda global por setores (%) 

Urbano Industrial Irrigação 

UGRHI - TJ 
2004 20,0 33,3 46,8 

2007 17,5 33,1 49,4 

Estado de SP 
2004 32,4 30,4 37,3 
2007 30,3 30,5 39,2 
                                     Fonte: ENGECORPS & JMR (2005). 
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2.2.3.  DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
 

O cultivo de café, bem como a expansão da ferrovia para escoamento 

dessa produção, foram responsáveis pela formação de vários municípios pelo 

interior do Estado de São Paulo. Na UGRHI 13, o processo de ocupação foi mais 

intenso entre 1870, que corresponde ao início da atividade cafeeira, e 1929, início 

da crise do café. 

Se por um lado a cultura do café trouxe desenvolvimento à região, por 

outro, com a ocupação ocorrendo sem planejamento, houve desde cedo a 

degradação do solo com a ocorrência de processos erosivos que, como 

conseqüência, gerou impactos negativos aos recursos hídricos. 

Em suma, comparando-se a produção de café, o crescimento populacional 

e a porcentagem de cobertura vegetal existente no Estado, nota-se que à medida 

que a cultura do café se expande no território paulista, registra-se um crescimento 

populacional mais elevado, evidenciando uma forte influência das atividades 

econômicas sobre a distribuição da população, bem como a intensificação da 

derrubada da cobertura vegetal (CPTI, 2008). 

A ampliação da rede ferroviária possibilitou que alguns municípios da 

UGRHI se tornassem centros regionais, sobretudo aqueles localizados nos 

grandes entroncamentos ferroviários, consolidando as atividades de comércio e 

de serviços. Na Bacia destacam-se os municípios de Araraquara, Jaú, Bauru e 

São Carlos (IPT, 2000). 

Outro fator que possibilitou que a região se inserisse no processo de 

interiorização do desenvolvimento foram as rodovias, entre elas a Anhangüera, 

Washington Luiz, Castelo Branco e a Marechal Rondon, instaladas a partir de 

1959. Além do Pro-álcool e da citricultura (SMA, 1999). 

 Ressalta-se, também, o papel desempenhado pelos rios no processo de 

ocupação e desenvolvimento do Estado e da UGRHI – TJ, que foram utilizados 



 
Relatório Técnico nº 402/08 

 

59 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

inicialmente como via de penetração no território paulista e para escoamento do 

café. E, ultimamente, com a utilização da Hidrovia Tietê-Paraná no transporte de 

cana-de-açúcar, material de construção e calcário, numa extensão de 300 km 

(1981), passando depois a cobrir 1.000 km, e transportar também farelo, soja, 

grãos, madeira e fertilizantes. Tal influência é exercida sobre alguns municípios 

da UGRHI localizados no seu entorno (IPT, 2000). 

A partir da década de 1980 ocorreu um expressivo aumento do número de 

indústrias no interior do Estado de São Paulo. Na UGRHI - Tietê-Jacaré, 

destacam-se, entre os municípios mais industrializados do Estado, Araraquara, 

São Carlos, Agudos, Barra Bonita, Bauru, Jaú, Lençóis Paulista e Macatuba. 

 
 

2.3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES AOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

 
2.3.1.  LEVANTAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

 

Sendo a bacia hidrográfica a unidade de planejamento dos recursos 

hídricos, sobre ela incidem planos e normas estabelecidos em diferentes escalas: 

Federal, Estadual e Municipal. A gestão dos recursos hídricos dispõe de 

instrumentos criados nas três esferas institucionais, conforme será abordado a 

seguir. 

 

2.3.1.1. LEGISLAÇÕES EXISTENTES 
 

No Estado de São Paulo, a Lei Estadual (LE) nº. 7.663 (SÃO PAULO, 

1991), que regulamenta o artigo 205 da Constituição Estadual, instituiu a Política 

Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, o qual visa a execução da Política e a formulação, atualização 

e aplicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos — PERH (art. 21). A Política 

Nacional de Recursos Hídricos — PNRH, instituída pela Lei Federal (LF) nº. 9.433 
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(BRASIL, 1997), designa que os Planos de Recursos Hídricos devem ser 

elaborados por Bacia Hidrográfica, por Estado e para o País (art.8). 

O primeiro PERH de São Paulo foi implantado no período de 1994-1995 

(SÃO PAULO, 1994) e aprovou a divisão hidrográfica do Estado em 22 Unidades 

Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs, as quais 

devem, através dos respectivos comitês, elaborar seus planos de bacia. O 

conteúdo mínimo desses planos foi estipulado no artigo 7º da PNRH, cujo objetivo 

é garantir que haja subsídios técnicos que fundamentem os programas e projetos 

a serem elaborados e implementados por cada bacia. Além dos Planos de Bacia 

– cuja escala de abrangência é regional – há os instrumentos de planejamento 

municipais – que são responsáveis pelo ordenamento territorial dos municípios 

que compõem a bacia – dos quais o mais importante é o Plano Diretor Municipal, 

instituído pela Constituição (artigos 182 e 183) (BRASIL, 1988), posteriormente 

regulamentado pela LF nº. 10.257 (BRASIL, 2001).  

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) determinou a 

obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor para municípios com mais de 20 

mil habitantes (artigo 182, § 1º). A LF nº. 10.257 (BRASIL, 2001), conhecida como 

o Estatuto da Cidade, em seu artigo 41, aumentou as exigências ao determinar a 

obrigatoriedade do plano diretor para os municípios: 

 

“I - com mais de vinte mil habitantes; 

II - integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III - onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal; 

IV - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V - inseridas na área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional 

ou nacional.” 

 

Na UGRHI 13, 19 dos 34 municípios possuem menos de 20 mil habitantes 

de acordo com a contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
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IBGE, 2007. Dos 15 municípios restantes, todos com mais de 20.000 habitantes, 

apenas Dois Córregos e São Manuel não possuem Plano Diretor. 

No Quadro 2.9 apresenta-se a relação da legislação existente para cada 

município da UGRHI-TJ, cujos dados são baseados nas informações 

disponibilizadas pelos municípios, por meio do endereço eletrônico das prefeituras 

municipais e de suas respectivas câmaras. 

 

Município/ 
População 

Diploma Legal Data Descrição 

Agudos 
34.221hab. 

Lei 1.286/1977 05.04.77 Dispõe sobre o uso e ocupação do solo. 

Lei 2665/1994 08.12.94 Autoriza o Executivo a criar o Parque Ecológico 
“Açucena da Serra”. 

Lei Complementar 
013/2006 09.10.2006 Plano Diretor Participativo. 

Araraquara 
195.815 hab. 

Lei 1.749/71 1971 Plano Diretor. 

Lei Complementar 
350/2005 27.12.2005 

Plano Diretor de Desenvolvimento e Política 
Urbana e Ambiental (alterado por: Lei Compl. 
465/2008; 439/2007; 396/2007; 381/2006; 
359/2006). 

Areiópolis 
10.630 hab. - 25.10.1994 Lei Orgânica. 

Bariri 
25.775 hab. 

Lei 2.827/97 07.05.97 

Dispõe sobre o incentivo às empresas 
industriais, agroindustriais ou de prestação de 
serviços que pretendam se instalar no 
município. Alterações com as Leis 2.841/97 e 
2.851/97. 

Lei Complementar 
039/2006 09.10.2006 Plano Diretor. 

Barra Bonita 
35.090 hab. 

Lei Complementar 
001/2006 14.09.2006 Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 

Integrado. 

Bauru 
347.601hab. 

Lei 2.339/82 15.02.82 Estabelece normas para parcelamento. Uso e 
ocupação do solo no município. 

Lei 2.371/82 1992 Estabelece normas para edificações-Código de 
Obras. 

Lei 4.126/96 12.09.96 Institui o Plano Diretor de desenvolvimento 
integrado de Bauru. 

Lei 2.514/84 24.10.84 
Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
CONDEMA. 

Lei 3.832/94 30.12.94 Código Sanitário. 
Lei 4.362/99 12.01.99 Cria o Código Ambiental. 
Lei 4.368/99 10.02.99 Lei de Arborização Urbana. 

Lei 5.631/2008 22.08.2008 Plano Diretor Participativo. 
Bocaina 

10.299 hab. 
 

Lei 557/1971 14.09.71 Determina a elaboração do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado. 
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Município/ 
População Diploma Legal Data Descrição 

Brotas 
20.996 hab. 

- - Lei Orgânica. 
Lei Complementar 

012/2006 22.11.2006 Plano Diretor. 

Dois Córregos 
24.384 hab. Lei 1.595/88 05.07.98 Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). 
Dourado 

8.751 hab. - - Lei Orgânica. 

Gavião Peixoto 
4.103 - - Lei Orgânica. 

Iacanga 
9.074 hab. 

Lei 535/94 19.05.94 Dispõe sobre normas para ocupação do solo 
urbano no município. 

Lei 571/95 14.03.95 Dispõe sobre a criação do Parque Industrial I. 
na zona urbana do município. 

  Plano Diretor Participativo em elaboração. 
Ibaté 

28.040 hab. Lei 001/2006 22.12.2006 Plano Diretor. 

Ibitinga 
49.951 hab. Lei 2.908/2006 - Plano Diretor Participativo (alterado por Lei 

3005/2007). 
Igaraçu do Tietê 

23.085 hab. Lei 2.149/93 15.12.93 Plano Diretor. 

Itaju 
2.624 hab. 

Lei 001/90 1990 Uso do solo. 
- - Lei Orgânica. 

Itapuí 
11.605 hab. - - Lei Orgânica. 

Jaú 
125.469 hab. 

Lei Complementar 
277/2006 10.10.2006 Plano Diretor. 

Lençóis Paulista 
59.366 hab. 

Lei 2.579/97 16.10.97 Lei ambiental. 
Lei Complementar 

035/2006 10.09.2006 Plano Diretor Participativo (alterado por Lei 
Compl. 043/2007). 

Mineiros do Tietê 
11.760 hab. Lei 001/1990 05.04.1990 Lei Orgânica. 

Nova Europa 
9.047 hab. 

- - Lei Orgânica. 
Lei Ordinária 
1.537/2005 22.11.2005 Institui o Dia Municipal da Consciência 

Ambiental. 
Lei Ordinária 
1.422/2001 7.11.2001 Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Pederneiras 
40.270 hab. 

Lei 1.335/80 16.06.80 Dispõe sobre o uso e ocupação do solo no 
município. 

- - Lei de proteção das margens do Rio Tietê. 
Lei Complementar 

2.523/2006 - Plano Diretor Participativo. 

Ribeirão Bonito 
11.383 hab. 

- - Proteção das minas de captação de água. 

Lei 1.974/2008 19.03.2008 Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente. 

São Carlos 
212.956 hab. 

Lei 6910/72 1972 Lei de uso do solo. 
Lei 13.691/2005 - Plano Diretor. 

São Manuel 
37.797 hab. 

Lei 1.146/78 17.04.78 Cria o Distrito Industrial de São Manuel. 
Alterações com a Lei 1205/80. 

Lei 1.752/91 26.06.91 Dispõe sobre o uso e parcelamento do solo. 
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Município/ 
População Diploma Legal Data Descrição 

Lei 2.107/95 05.07.95 Dispõe sobre a Comissão Permanente de 
Defesa do Meio Ambiente do município. 

-: sem dados. 

Quadro 2.9 - Instrumentos de planejamento por município, nas Sub-bacias da UGRHI 
13. 

 

 

Com relação aos municípios de Arealva, Boa Esperança do Sul, Boracéia, 

Borebi, Itirapina, Macatuba, Tabatinga, Torrinha e Trabijú, nenhuma legislação 

referente ao meio ambiente foi encontrada. Sendo assim, observou-se que cerca de 

74% dos municípios da UGRHI possuem legislação de planejamento ou ambiental e 

destes, 56% possuem Plano Diretor. 

Comparando-se essa parcela de municípios que possui legislação e a sua 

população, tem-se (Figura 2.4): 

- 20% (5 municípios) dos municípios que têm legislação possuem menos de 

10.000 habitantes; 

- 60% (15 municípios) dos municípios que têm legislação possuem entre 10.000 

e 50.000 habitantes; 

- 4% (1 município) dos municípios que têm legislação possuem entre 50.000 e 

100.000 habitantes; 

- 16% (4 municípios) dos municípios que têm legislação possuem população 

superior a 100.000 habitantes; 
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Legislação e classes de população

20%

60%

4%
16%

até 10.000 hab.

10.001 a 50.000 hab.

50.001 a 100.000

Acima de 100.000

 

Figura 2.4 – Percentagens de municípios com legislação em relação à 
população.  
 
 

As políticas públicas urbanas incorporam muitas das discussões feitas 

localmente sobre a questão ambiental da preservação da qualidade e quantidade 

de água para abastecimento público. 

No plano diretor constam as diretrizes de ordenamento territorial dos 

municípios expressas no zoneamento que define o uso e ocupação do território 

permitida em cada uma das zonas municipais.  

Além do plano diretor, o poder público municipal deve dispor de outros 

instrumentos de ordenamento territorial, tais como:  

• Plano de conservação de água/Plano de combate à perda (rede de 

distribuição); e 

• Plano de Macrodrenagem: A macrodrenagem de uma zona urbana 

compreende a rede de drenagem natural pré-existente no terreno 

antes da ocupação, ou seja, os córregos, riachos e rios localizados 

nos talvegues e vales. O Projeto de estruturas de macrodrenagem 

conduz as águas captadas pela drenagem primária (Sistema de 

Drenagem Urbana) ao destino final, visando melhorar as condições 

de escoamento da rede para evitar/ diminuir os problemas de 
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erosão, assoreamento e inundações. Geralmente é constituída por 

canais naturais ou artificiais, galerias de grandes dimensões, 

estruturas auxiliares e obras de proteção à erosão. 

• Plano de Combate à erosão 

• Plano diretor de esgoto 

• Plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

• Plano de Gerenciamento de risco: São procedimentos de controle de 

riscos compreendendo a formulação e a implantação de medidas e 

procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo 

prevenir, reduzir e controlar os riscos, bem como manter uma 

instalação operando dentro de padrões de segurança ao longo de 

sua vida útil1. 

 

 
2.3.1.2. PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, 

ESTADUAL E MUNICIPAL 
 

Neste item, estão relacionados os programas governamentais que 

financiam planos, projetos e obras de saneamento ambiental nos municípios da 

UGRHI. 

• MUNICÍPIO VERDEAZUL 

As Resoluções SMA nº. 21 (SMA, 2007) e SMA nº. 55 (SMA, 2009) 

dispõem sobre a instituição dos Projetos Ambientais Estratégicos da Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Dentre os 21 projetos propostos está o 

Município VerdeAzul, cujos objetivos principais são estimular os municípios a 

participar da política ambiental, com adesão ao Protocolo VerdeAzul – Gestão 

Ambiental Compartilhada e certificar os municípios ambientalmente corretos, 

dando prioridade no acesso aos recursos públicos do Governo de São Paulo, 

                                                 
1 http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/riscos/estudo/glossario.asp#gerenciamento 
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principalmente do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e FECOP 

(Fundo Estadual de Combate à Poluição).  

A adesão do município ao projeto é voluntária e é realizada por meio de um 

termo, firmado pelo prefeito do município, por um representante da câmara dos 

vereadores e uma testemunha, que representa a sociedade civil local. A prefeitura 

local deve indicar um representante para fazer a interlocução com a Secretaria do 

Meio Ambiente (SMA). 

O projeto estabelece 10 diretivas, sendo:  

1) Esgoto Tratado: Realizar a despoluição dos dejetos em 100% até o ano de 

2010, ou, sendo financeiramente inviável, firmar um termo de compromisso 

com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, comprometendo-se a 

efetivar o serviço até o final de 2014. 

2) Lixo Mínimo: Eliminar até 2010 os lixões a céu aberto, promovendo a coleta 

seletiva e a reciclagem do lixo no município. 

3) Recuperação da Mata Ciliar: Auxiliar o governo na recuperação das matas 

protetoras dos córregos e das nascentes d’água. 

4) Arborização Urbana: Aprimorar as áreas verdes municipais, diversificando 

a utilização das espécies plantadas, visando atingir 12 m² por habitante. 

5) Educação Ambiental: Implementar um programa de educação ambiental na 

rede de ensino municipal, promovendo a conscientização da população a 

respeito dos problemas ecológicos. 

6) Habitação Sustentável: Definir critérios de sustentabilidade na expedição 

de alvarás da construção civil, restringindo o uso de madeira da Amazônia 

e favorecendo tecnologias de economia de água e energia fóssil. 

7) Uso da Água: Implantar um programa municipal contra o desperdício de 

água. 

8) Poluição do Ar: Auxiliar o governo no combate da poluição atmosférica, 

especialmente no controle da fumaça preta dos ônibus e caminhões a 

diesel. 
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9) Estrutura Ambiental: Criar um Departamento ou Secretaria municipal de 

meio ambiente. 

10) Conselho de Meio Ambiente: Constituir órgão de participação da 

sociedade, envolvendo a comunidade local na agenda ambiental. 

 

Para a comprovação da participação do município nas Diretivas, deverão 

ser elaborados Relatórios de Gestão Ambiental (RGA). Sendo atestadas as 

conformidades das ações ambientais, a SMA expedirá o Certificado do Município 

VerdeAzul e estabelecerá o IAA (Índice de Avaliação Ambiental), com base na 

conformidade do cumprimento das Diretivas e dos resultados das ações locais. 

No estado, 614 municípios assinaram o documento e apenas 332 conseguiram 

cumprir o Plano de Ação - elaborado a partir de um diálogo entre estado e 

prefeitura, promovido por um interlocutor. Aqueles que conquistaram médias 

acima de 80 receberam o certificado e têm prioridade na obtenção de recursos 

junto ao governo estadual. 

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente (SMA, 2008), todos os municípios 

pertencentes à UGRHI-13 aderiram ao projeto, porém apenas alguns foram 

certificados. São Manuel foi considerado o município com melhor desempenho 

dentro da UGRHI, e o oitavo melhor em relação aos 332 municípios certificados 

no Estado de São Paulo. Iacanga foi classificado como o pior desempenho na 

UGRHI e ficou em 315º lugar no ranking estadual. Os municípios de Agudos, 

Areiópolis, Barra Bonita, Bauru, Boa Esperança do Sul, Boracéia, Borebi, 

Dourado, Gavião Peixoto, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Itirapina, 

Macatuba, Ribeirão Bonito, São Carlos, Torrinha e Trabiju não foram certificados. 

 

• PROGRAMA DE MICROBACIAS DA CATI 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável onde a 

agricultura e a pecuária estejam em equilíbrio com a conservação do meio 

ambiente, o Governo do Estado de São Paulo, juntamente com o Banco Mundial, 

criou o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, executado pela 
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Coordenadoria de Apoio Técnico Integral (CATI) – Campinas. O foco principal do 

projeto é conscientizar os produtores e moradores sobre a necessidade de 

preservação dos recursos naturais (solo, água, etc) e a contribuição dos mesmos 

para a preservação da flora e da fauna, bem como as práticas agronômicas e 

zootécnicas dentro de um conceito conservacionista, promovendo uma melhor 

qualidade na microbacia. 

A dinâmica de trabalho do Programa de Microbacias consiste na 

implantação de vários projetos complementares, definidos de acordo com as 

características de cada região e com os problemas apontados pelo plano de 

microbacia elaborado pela comunidade. O programa dá prioridade aos municípios 

com maiores níveis de degradação dos recursos naturais e de pobreza rural. O 

programa prevê a utilização de incentivos financeiros, amparado pela Lei 

11.970/05 (Lei de uso do solo)(SÃO PAULO, 2005), com o reembolso de parte do 

valor gasto com as práticas apoiadas. 

 Na UGRHI-13 são 19 os municípios que executam Práticas de Manejo e 

Conservação do Solo e da Água, executadas pelos produtores rurais com 

incentivo do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas – PEMH, conforme 

Tabela 2.12 a seguir: 
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Tabela 2.12: Municípios da UGRHI-13 que participam do Programa de Microbacias da CATI. 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Agudos Rio Batalha 
Mudas de EspéciesFlorestais Nativas Plantadas 
(doação) 2.000,00 2.000,00 

Arealva Córrego Soturninha 

Abastecedouro comunitário tipo III 24.252,10 

182.055,43 

Cercas para proteção de mananciais 180,06 

Controle de Voçorocas 14.272,94 

Distribuidor de Calcário Adquirido 8.836,65 

Escarificador Adquirido 1.004,50 

Fossa Séptica Biodigestora Instalada 2.099,46 

Kit Informática – Associação de Produtores Atendidas 1.898,00 

Kit Plantio Direto – Associações de Produtores Atendidas 24.633,13 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 8.830,00 

  
Roçadeira tratorizada adquirida 4.599,00 

 

  
Trecho crítico de estrada adequada 91.449,59 

 

  Continua... 
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Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Arealva Córrego do Jacuba Fossa séptica biodigestora instalada 5.967,01 5.967,01 

Bariri 

Córrego da Boa Vista de Cima 

Abastecedouro comunitário tipo III 55.209,09 

196.915,52 

Controle de voçorocas 21.840,00 

Controle erosão (trator esteira) 70.669,40 

Distribuidor de calcário adquirido 17.309,60 

Fossa séptica biodigestora instalada 1.950,65 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas 5.850,00 

Roçadeira costal adquirida 1.177,58 

Roçadeira tratorizada adquirida 22.909,20 

Córrego do Viuval 

Abastecedouro comunitário tipo III 25.102,35 

50.259,07 Controle erosão (trator esteira) 15.753,57 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas 8.050,00 

  
Roçadeira costal adquirida 1.353,15 
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Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Bauru 

Córrego Água ParadaPequena Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 400,00 400,00 

Córrego Barra Grande 

Calcário agrícola aplicado 420,73 

4.997,49 Cercas para proteção de mananciais 3.376,76 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 1.200,00 

Boa Esperança do 
Sul Córrego do Silvestre Fossa séptica biodigestora instalada 1.389,61 1.389,61 

Bocaina Córrego da Prata 

Abastecedouro comunitário tipo III 63.696,55 

230.451,50 

Calcário agrícola aplicado 10.412,16 

Controle erosão (trator esteira) 27.181,45 

Controle erosão (trator pneu) 195,63 

Distribuidor de calcário adquirido 3.654,00 

Escarificador adquirido 2.508,95 

Kit plantio direto – Associação de Produtores Atendida 15.989,00 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 880,00 

Roçadeira costal adquirida 5.727,96 

Roçadeira tratorizada adquirida 8.659,80 

Trecho crítico de estrada adequado 91.546,00 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Bocaina Córrego do Curralinho 

Calcário agrícola aplicado 2.160,00 

151.073,34 

Controle erosão (trator esteira) 11.775,34 

Roçadeira costal adquirida 2.707,20 

Roçadeira tratorizada adquirida 3.009,80 

Trecho crítico de estrada adequado 131.421,00 

Borebi Córrego da Tapera 

Cercas para proteção de mananciais 4.984,45 

13.239,03 
Distribuidor de calcário adquirido 6.015,62 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 300,00 

Roçadeira tratorizada adquirida 1.938,96 

Dois Córregos 

Ribeirão Bugiu 

Cercas para proteção de mananciais 2.268,58 

135.115,47 

Controle erosão (trator esteira) 6.453,39 

Distribuidor de calcário adquirido 875,00 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 6.750,00 

Trecho crítico de estrada adequado 118.768,50 

Ribeirão Lajeado 

Fossa séptica biodigestora instalada 1.402,31 

 Cercas para proteção de mananciais 4.732,48 

Controle erosão (trator esteira) 2.475,53 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2.12 

Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Dois Córregos Ribeirão Lajeado 

Distribuidor de calcário adquirido 10.627,10 

28.082,75 Mudas de espécies florestais nativas plantadas 3.500,00 

Roçadeira costal adquirida 5.345,33 

Iacanga Córrego do Areião 

Abastecedouro comunitário tipo III 27.909,10 

223.861,16 

Calcário agrícola aplicado 1.820,66 

Carcas para proteção de mananciais 2.631,56 

Controle erosão (trator pneu) 572,16 

Distribuidor de calcário adquirido 5.515,15 

Fossa séptica biodigestora instalada 3.179,48 

Kit informática – Associações de Produtores Atendidas 5.666,00 

Kit plantio direto – Associações de Produtores Atendidas 15.989,00 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 2.900,00 

Roçadeira costal adquirida 4.028,72 

Roçadeira tratorizada adquirida 4.305,00 

Sistema de divisão de pastagens instalado 1.379,80 

Trecho crítico de estrada adequado 147.964,53 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Iacanga Córrego da Ventania Fossa séptica biodigestora instalada 2.451,20 2.451,20 

Ibitinga 

Córrego Santana 

Abastecedouro comunitário tipo III 21.459,09 

128.726,48 

Calcário agrícola aplicado 4.512,54 

Cercas para proteção de mananciais 1.348,43 

Controle erosão (trator pneu) 827,20 

Distribuidor de calcário adquirido 3.480,70 

Roçadeira tratorizada adquirida 3.655,36 

Sementes para adubação verde 118,00 

Trecho crítico de estrada adequada 93.325,16 

Córrego da Roseira 

Controle erosão (trator pneu) 503,20 

16.103,20 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 15.600,00 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2.12 

Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Ibitinga Água Quente (GEF) 

Calcário agrícola aplicado 630,00 

11.019,66 

Cercas para proteção de mananciais 7.987,35 

Fossa séptica biodigestora instalada 1.402,31 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 1.000,00 

Itaju 

Córrego da Boa Vista de Cima 

Controle erosão (trator esteira) 42.791,46 

74.306,74 

Distribuidor de calcário adquirido 4.365,90 

Fossa séptica biodigestora instalada 1.988,53 

Kit plantio direto – Associações de Produtores Atendidas 21.889,90 

Roçadeira tratorizada adquirida 3.270,95 

Córrego da Irara Branca Controle erosão (trator esteira) 831,29 831,29 

Itapuí Córrego Bica de Pedra 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 11.560,00 

111.209,48 

Trecho crítico de estrada adequado 99.649,48 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Jaú 

Córrego da Onça 

Calcário agrícola aplicado 672,00 

116.310,66 

Controle erosão (trator esteira) 3.420,00 

Manutenção de 1º Ano (APP) 1.839,00 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 8.500,00 

Trecho crítico de estrada adequado 101.878,40 

Córrego Santo Antônio Controle erosão (trator esteira) 9.417,09 9.417,09 

Córrego da Prata Calcário agrícola aplicado 907,20 907,20 

Lençóis Paulista Córrego Corvo Branco 
Cercas para proteção de mananciais 578,49 

7.008,49 
Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 6.430,00 

Macatuba Ribeirão Tanquinho 

Cercas para proteção de mananciais 3.503,82 

49.613,04 

Controle erosão (trator esteira) 1.545,00 

Controle erosão (trator pneu) 411,16 

Distribuidor de calcário adquirido 3.369,95 

Fossa séptica biodigestora instalada 10.924,11 

Kit plantio direto – Associações de Produtores atendidas 15.989,00 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 12.120,00 

Roçadeira tratorizada adquirida 1.750,00 
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Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

Macatuba Córrego da Aguinha 

Calcário agrícola aplicado 696,60 

21.812,45 

Cercas para proteção de mananciais 2.683,69 

Controle erosão (trator pneu) 1.126,68 

Fossa séptica biodigestora instalada 11.775,23 

Manutenção 1º ano (APP) 405,25 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 5.125,00 

Mineiros do Tietê 

Ribeirão São João 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 23.378,00 

98.178,00 

Trecho crítico de estrada adequado 74.800,00 

Médio Ribeirão São João 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 2.300,00 

3.667,99 

Roçadeira costal adquirida 1.367,99 

Continua... 
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Continuação Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

São Carlos Ribeirão dos Negros 

Abastecedouro comunitário tipo III 29.038,05 

132.994,36 
Fossa séptica biodigestora instalada 3.056,90 

Roçadeira costal adquirida 1.280,00 

Trecho crítico de estrada adequado 99.619,41 

São Manuel Córrego do Pimenta e Córrego 
Paraíso 

Calcário agrícola aplicado 924,79 

241.899,46 

Cercas para proteção de mananciais 639,29 

Controle erosão (trator pneu) 2.160,00 

Distribuidor de calcário adquirido 3.688,70 

Escarificador adquirido 2.162,30 

Fossa séptica biodigestora instalada 673,09 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 8.250,00 

Roçadeira costal adquirida 2.783,76 

Roçadeira tratorizada adquirida 2.275,00 

Trecho crítico de estrada adequado 218.342,53 



 
Relatório Técnico nº 402/08 

 

79 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

São Manuel Rio Claro 

Abastecedouro comunitário tipo I e II 9.967,56 

322.089,56 

Abastecedouro comunitário tipo III 25.760,00 

Calcário agrícola aplicado 3.811,52 

Cercas para proteção de mananciais 22.038,72 

Distribuidor de calcário adquirido 2.064,00 

Fossa séptica biodigestora instalada 8.532,94 

Manutenção 1º ano (APP) 198,14 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 4.050,00 

Roçadeira costal adquirida 3.993,93 

Roçadeira tratorizada adquirida 4.998,40 

Sistema de divisão de pastagens instalado 981,55 

Trecho crítico de estrada adequado 235.692,80 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2.12 
Município Microbacia Empreendimento Recursos Financeiros(R$) Valor Total(R$) 

São Manuel Córrego Santo Antônio 

Calcário agrícola aplicado 259,70 

17.800,58 

Cercas para proteção de mananciais 4.488,82 

Fossa séptica biodigestora instalada 5.246,35 

Mudas de espécies florestais nativas plantadas (doação) 1.150,00 

Roçadeira costal adquirida 6.655,71 

Torrinha Ribeirão Pinheirinho 

Fossa séptica biodigestora instalada 21.199,50 

228.557,30 

Trecho crítico de estrada adequado 207.357,80 

Total da UGRHI 3.860.827,76 

Fonte: CATI (2008).
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2.3.1.3. PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS PARA 

DEFINIÇÃO DO POTENCIAL FUTURO DE 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

O sistema de licenciamento do Estado de São Paulo é operado pelos 

seguintes órgãos: DAEE (outorga de direito de uso ou interferência em recursos 

hídricos); CETESB (licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente 

poluidores); DEPRN (licenciamento de corte de mata nativa); DAIA (significativo 

impacto sócio-ambiental); DUSM (empreendimentos de caráter metropolitano).    

O governo do Estado de São Paulo criou em 2008 as agências ambientais, 

unindo a CETESB e o DEPRN para desenvolver um processo de licenciamento 

unificado. 

As bases de informações dos órgãos da SMA e do DAEE não são 

unificadas, gerando informações diversas sobre um mesmo espaço físico, as 

quais são geradas e armazenadas segundo diferentes interesses e finalidades.  

Analisando-se os dados sobre outorgas disponíveis para download no 

endereço eletrônico do DAEE, verificam-se incoerências quanto ao sistema e 

vazões informados e aqueles efetivamente implantados ou em operação. Tais 

informações evidenciam a necessidade de um novo cadastramento dos usuários 

para a verificação dos valores demandados. 

As bases de informações dos licenciamentos aprovados, não aprovados e 

em aprovação da CETESB, do DAIA, do DEPRN e do DUSM encontram-se 

parcialmente disponíveis no endereço eletrônico da SMA. São disponibilizados 

apenas o número do protocolo, nome do interessado, tipo de empreendimento e 

localização. Informações pertinentes ao planejamento ambiental e de recursos 

hídricos como, por exemplo, qualidade e quantidade dos corpos d’água não são 

disponibilizadas em meio eletrônico. 

Portanto, a discussão sobre projetos a serem implantados na UGRHI-13 

com a finalidade de investigar o potencial de uso dos recursos hídricos passa pela 

necessária integração das informações dos órgãos responsáveis, bem como pela 

atualização dos dados de cadastro e pela otimização dos processos de 
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armazenamento e análise de dados. Também para que seja implantada a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, os volumes cadastrados deverão ser 

verificados.
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3.   DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 
 

Neste capítulo apresenta-se uma caracterização específica dos diversos 

aspectos que interessam diretamente aos recursos hídricos da Bacia. 

 
 

3.1. DISPONIBILIDADE GLOBAL 
 

 O termo “disponibilidade” diz respeito a volumes ofertados ou, mais 

apropriadamente, a saldos ou quantidades de água que poderiam ser destinadas 

aos diferentes usos sem comprometimento do equilíbrio quantitativo dos 

mananciais. Assim sendo, a disponibilidade está vinculada ao balanço hídrico 

considerado (sub-bacia, bacia, etc.). 

 Entretanto, neste relatório considera-se o termo “disponibilidade” como 

sinônimo de oferta de água, ou seja, os volumes que podem ser captados de um 

manancial, independentemente da situação do balanço hídrico. 

 
 

3.1.1.  ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 
SUBTERRÂNEA PARA ADIÇÃO NA DISPONIBILIDADE 
SUPERFICIAL 

 

Considerando-se o elevado grau de confiança das medidas dos valores de 

vazão e a pouca confiança nas estimativas dos demais componentes do balanço 

hídrico subterrâneo, pode-se sugerir que a disponibilidade hídrica do sistema 

aqüífero da UGRHI 13 seja avaliada a partir do escoamento básico. 

Assim, de acordo com os cálculos realizados no Plano de Bacia da UGRHI 

Tietê-Jacaré (CPTI, 2008), a disponibilidade hídrica subterrânea é estimada em 

10,58 m³/s. No entanto, para uma melhor determinação da disponibilidade hídrica 

subterrânea, alguns parâmetros hidráulicos como a potenciometria, o sistema de 

fluxo e as taxas de recarga do sistema aqüífero da Bacia devem ser melhor 

avaliados, o que requer estudos específicos. 

 
 



 
Relatório Técnico – nº 402/08 

 

84 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

3.1.2.  ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DA BACIA COM A 
OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES 

 
De acordo com a Cetesb (2008), a UGRHI Tietê-Jacaré possui 3 

reservatórios: Bariri, Ibitinga e Lobo. No entanto, não existem informações 

detalhadas sobre o regime de vazão e a operação desses reservatórios. 

 
3.1.3.  DISPONIBILIDADE DA CALHA PRINCIPAL COM 

AVALIAÇÃO DE DISTÂNCIA ECONÔMICA PARA SUA 
UTILIZAÇÃO 

 
 O primeiro cenário a ser considerado, em termos de disponibilidade de 

água superficial de uma bacia, refere-se às produções naturais de água. As 

condições ideais são configuradas quando se dispõe de postos fluviométricos 

com distribuição espacial adequada, com acúmulo de medições segundo série 

histórica com extensão temporal expressiva (dez anos ou mais), bem como 

contando com dados consistentes e representativos do comportamento 

hidrológico real do curso d’água ou rede de drenagem de interesse. Entretanto, 

até o momento, raramente se pode dispor de dados hidrológicos que atendam a 

esses requisitos na sua plenitude. 

Um parâmetro hidrológico básico que traduz a disponibilidade hídrica de 

uma bacia hidrográfica é a vazão média de longo período (Qm). Este parâmetro 

dá uma indicação do limite superior de seu potencial hídrico aproveitável. Por 

outro lado, em virtude da variabilidade do regime pluvial nas épocas de baixa 

pluviosidade, a disponibilidade hídrica pode ser caracterizada pela vazão mínima, 

como por exemplo, o Q7,10 — vazão mínima anual média de sete dias 

consecutivos com período de retorno de 10 anos. Entende-se por período de 

retorno o tempo médio, em anos, que um evento (chuva) pode ser igualado ou 

superado pelo menos uma vez.  

Para efetuar o cálculo do Q7,10 utiliza-se os dados de área total da Bacia, 

coordenadas UTM e longitude do Meridiano Central referentes à Bacia. Através 

da determinação do valor do Q7,10 da Bacia, chegamos à disponibilidade de água 

superficial da Bacia. 
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A disponibilidade hídrica foi estimada por IPT (2000), a partir da 

regionalização hidrológica de DAEE (1988). Os valores estimados de Qm e Q7,10 

são apresentados no Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Valores de Qm e Q7,10 para as sub-bacias. 
SUB-BACIA Qm(m3/s) Q7,10 (m

3/s) 
1 31,12 12,85 
2 19,87 8,20 
3 11,36 4,69 
4 10,69 4,41 
5 6,15 2,54 
6 8,62 3,56 

Total - TJ 87,81 36,25 
Fonte: CPTI (2008).                                                                                                                 

 

Considerando-se o método da regionalização hidrogeológica do Estado de 

São Paulo, a vazão disponível natural que se pode associar à UGRHI TJ, a partir 

dos dados disponíveis e o próprio Q7,10 mostrado na Tabela 3.1, é de 36,25m3/s. 

A determinação da vazão de calha seja relativa a canais mais expressivos 

regionalmente ou trechos de rios mais restritos, compreende um tipo de estudo 

que requer um conjunto de parâmetros e informações representativas ou 

realísticas das áreas de interesse. 

Assim sendo, necessário se faz que sejam efetuados levantamentos 

topográficos de detalhe, investigações geológicas, estudos hidrológicos, dentre 

outros. Deverão, também, ser avaliados custos com equipamentos de 

bombeamento e tubulações de adução em relação à alturas de recalque de água 

e quantificação de ofertas de água em cada ponto passível de ser bombeado. Os 

aspectos relativos a impactos ambientais deverão ser considerados. 

Ao mesmo tempo é necessário, também, a identificação e quantificação de 

potenciais usuários da água captada. A existência ou não de demandas é fator 

determinante para a realização ou não de estudos de avaliação. 

Assim sendo, o estudo de vazões disponíveis ao longo das calhas e 

avaliação de distâncias econômicas para sua utilização, representa ação 

específica para implementação a partir da recomendação do Plano de Bacia. 

Estima-se que estudo dessa natureza considerando-se a extensão dos principais 
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rios da UGRHI 13 e, a atual pouca disponibilidade dos dados necessários, custará 

cerca de R$ 500.000,00. 

 

  
3.1.4.  DISPONIBILIDADE RELATIVA À ÁREA DE DRENAGEM 

ESTADUAL E FORA DO ESTADO QUE CONTRIBUEM 
PARA A UGRHI 

 
Em razão de sua localização, a UGRHI Tietê-Jacaré não recebe 

contribuição de áreas de drenagem de outros estados. 

 
 

3.2. QUALIDADE ASSOCIADA À DISPONIBILIDADE 
 

O modelo de gestão dos recursos hídricos deve ser construído e realizado 

de modo que atenda às necessidades da coletividade. Para tanto, os municípios 

não devem agir de forma independente, sem considerar as necessidades da 

bacia hidrográfica como um todo. Quando se trata de melhorar e manter a 

qualidade das águas dos corpos hídricos de uma bacia, todos os municípios 

devem compartilhar informações, experiências e buscar soluções integradas. O 

diálogo intermunicipal possibilita ações mais acertadas e portanto mais eficazes 

para a solução de problemas tanto regionais como aqueles tidos como pontuais. 

Quando um município capta água num determinado ponto de um curso 

d’água, descarta seus efluentes à jusante daquele ponto, comprometendo a 

captação do município situado à jusante da cidade anterior. Portanto, zelar pela 

qualidade dos recursos hídricos deve ser uma prática que transcenda fronteiras 

geográficas, valendo-se da cooperação intermunicipal. 

  

3.2.1.  CARGAS POTENCIAIS E REMANESCENTES DE 
TODOS OS SEGMENTOS USUÁRIOS E PORCENTAGEM 
DE ATENDIMENTO E DE TRATAMENTO COM OS 
NOMES DOS CORPOS RECEPTORES DOS EFLUENTES 
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Em relação a cargas orgânicas, a indústria sucro-alcooleira é a maior 

geradora na região, correspondendo a 19% do total da UGRHI. Com a utilização 

de novas técnicas agrícolas, os lançamentos pontuais tendem a diminuir, porém 

existe a necessidade de estudos sobre o potencial de tais cargas enquanto 

geradoras de poluição difusa em corpos d’água, solo e águas subterrâneas. 

Já em relação as cargas inorgânicas, as indústrias de curtimento de couro 

surgem como as maiores produtoras de efluentes na UGRHI-13, correspondendo 

a quase 80% do remanescente (SEADE/SABESP, PMU 2003). 

As áreas agrícolas podem ser consideradas fontes difusas de 

contaminação, a depender das práticas agrícolas utilizadas. Os principais fatores 

que interferem na qualidade dos recursos hídricos estão relacionados à 

preparação do terreno, aplicação de fertilizantes, utilização de defensivos 

agrícolas e irrigação (sem manejo adequado). Desse modo, a contaminação pode 

ocorrer por meio de águas de deflúvios superficiais, de infiltração ou pelo material 

removido por erosão dos solos. 

No entanto, não se dispõe, até o momento, de levantamentos 

sistematizados, georreferenciados e atualizados de modo que se quantifiquem as 

cargas de agroquímicos efetivamente utilizadas nas culturas da região e, a partir 

daí, se avalie contaminações ou riscos de contaminação aos recursos hídricos. 

Quanto aos efluentes domésticos, foram obtidos dados e informações que 

permitiram a determinação das cargas domésticas. 

A Tabela 3.2 mostra a porcentagem do esgoto coletado em relação ao total 

gerado em cada município, com as respectivas porcentagens de tratamento antes 

de ser lançado nos corpos d’água na UGRHI Tietê-Jacaré. 

 

Tabela 3.2: Dados sobre o sistema público de esgotamento e 
tratamento sanitário nos municípios. 

Município Pop. (hab) Esgotamento Sanitário (%) Coleta (%) Tratamento (%) 

Agudos 34.221 Sabesp 86 0 
Araraquara 195.815 DAAE 97 100 
Arealva 7.504 Sabesp 98 100 
Areiópolis 10.630 Sabesp 100 100 
Bariri 30.995 SAEMBA 100 0 
Barra Bonita 35.090 SAAE 100 10 
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Bauru 347.601 DAE 96 0 
Boa Esperança 
do Sul 13.208 PM 98 100 

Bocaina 10.299 Sabesp 94 100 
Boracéia 4.128 Sabesp 100 100 
Borebi 2.172 SAAE 100 0 
Brotas 20.996 PM 90 100 
Dois Córregos 24.384 SAAEDOCO 100 0 
Dourado 8.751 Sabesp 93 0 
Gavião Peixoto 4.103 PM 100 0 
Iacanga 9.074 PM 100 0 
Ibaté 28.040 PM 80 100 
Ibitinga 49.951 SAAE 82 0 
Igaraçu do Tietê 23.085 SAAE 100 0 
Itaju 2.624 PM 100 100 
Itapuí 11.605 PM 80 0 
Itirapina 13.889 PM 95 100 
Jaú 125.469 SAEMJA 100 85 
Lençóis Paulista 59.366 SAAE 100 0 
Macatuba 16.173 Sabesp 86 100 
Mineiros do Tietê 11.760 SANEMI 100 0 
Nova Europa 9.047 PM 98 100 
Pederneiras 40.270 Sabesp 95 100 
Ribeirão Bonito 11.383 PM 96 0 
São Carlos 212.956 SAEE 96 0 
São Manuel 37.797 Sabesp 92 100 
Tabatinga 13.965 PM 97 22 
Torrinha 8.918 PM 100 0 
Trabiju 1.441 Administração Direta 90 100 

TOTAL 1.436.710 — Média = 
95,26% Média = 47,56% 

Fonte: IBGE (2007); CETESB (2008). 

 

 

O índice de coleta de esgoto na Bacia é superior aos 80%, atendendo, em 

média 95,26% da população da UGRHI. A porcentagem média de esgoto tratado 

era de 47,56%, em 2008. Até esse ano, 16 dos 34 municípios lançavam seus 

esgotos sem qualquer tipo de tratamento. 

Os 4 maiores municípios da Bacia, todos com mais de 100 mil habitantes, 

apresentam a seguinte situação: Araraquara coleta 97%, tratando todo esse total; 

Bauru e São Carlos tem coleta de 96% do total do esgoto gerado, lançando toda 

essa carga in natura nos corpos hídricos; Jaú coleta 100% de seu esgoto, 

alcançando o índice de tratamento de 85%. 
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Para que a UGRHI possa ampliar seus índices de coleta e tratamento de 

esgoto, é necessário um maior investimento, em redes coletoras de esgotos e 

ETEs (Estação de Tratamento de Esgoto). 

O Quadro 3.1 apresenta os municípios da UGRHI-13 atualmente 

contemplados por recursos FEHIDRO com empreendimentos que visam à 

melhoria das condições de saneamento na Bacia. 

 

Número do contrato/Ano/Título do 
Projeto  

Municípios 
contemplados 

Recurso 
FEHIDRO (R$) 

Situação 

239/1999 – Estudos e Projetos 
ampliação rede de esgotos e sistema 
de tratamento. 

Lençóis Paulista 115.200,00 Em execução 

046/2000 – Elaboração de projeto de 
Engenharia do interceptor, emissário 
e Estação de Tratamento. 

Tabatinga 22.260,00 Em execução 

024/2003 – Elaboração de projeto 
básico e executivo do sistema de 
tratamento de esgotos.  

Dois Córregos 38.750,00 Em execução 

052/2003 – Elaboração de projeto de 
trechos de interceptores e emissário 
e projeto executivo de ETE 

Bariri 44.800,00 Em execução 

211/2004 – Construção da ETE de 
Torrinha Torrinha 240.288,04 Em execução 

298/2005 – Projeto de saneamento 
básico e arborização do córrego 
madureira 

Bauru 19.845,00 Em execução 

236/2005 – Construção do emissário 
do Jardim São Francisco Nova Europa 20.335,69 Em execução 

240/2005 – Identificação e 
abordagem do problema das ligações 
cruzadas nas redes de drenagem e 
esgoto na micro bacia do Monjolinho 

São Carlos 32.372,00 Em execução 

522/2006 – Execução de emissário 
de esgoto da Rua Ângelo Barduzzi 
até o Rio Tietê 

Igaraçu do Tietê 156.160,71 Em execução 

544/2006 – Emissário de Esgotos do 
Rio Lençóis. Lençóis Paulista 185.056,00 Em execução 

022/2006 – Construção de trecho do 
emissário de esgotos no Córrego 
Sapé 

Bariri 121.450,28 Em execução 

067/2007 – Execução do interceptor 
de esgoto do Jardim Selmi Dei — 
trecho 4 

Araraquara 228.775,10 Em execução 

Fonte: FEHIDRO (2008). 
Quadro 3.1: Municípios da Bacia do Tietê-Jacaré contemplados pelo FEHIDRO 
para financiamento de obras de saneamento. 
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Com relação ao atendimento com esgotamento sanitário, a situação não é 

satisfatória, principalmente quanto ao tratamento dos esgotos. 

De acordo com o Quadro 3.2, existe um déficit de cerca de 3,1% de coleta 

de esgoto, o que corresponde a uma população de 43.692 habitantes e um déficit 

de aproximadamente 53,2 % de tratamento, correspondendo a 753.159 

habitantes. 

Apesar do déficit de coleta ser baixo, as cidades sem tratamento 

certamente não contam também com sistemas adequados ou completos de 

transporte dos esgotos, ou seja, interceptores, elevatórias e emissários. Portanto, 

não basta apenas ampliar a rede coletora e sanar o déficit de coleta para propiciar 

o tratamento dos esgotos, mas também executar as necessárias obras de 

transporte, o que representa um investimento elevado e que foi estimado em R$ 

72.889.383,00. 

Quanto ao tratamento dos esgotos, para sanar o déficit de mais da metade 

da população da Bacia, foi estimado um investimento de R$ 147.127.957,00, 

resultando em um investimento total necessário em esgotamento sanitário de R$ 

220.017.340,00 (vide Quadro 3.2). 

O atendimento à população urbana deverá ser feito, como para o 

abastecimento de água, através do programa de saneamento rural, que deverá 

incentivar a implantação de sistemas adequados de fossas sépticas e de 

infiltração dos esgotos, de forma a não contaminar os aqüíferos.
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Município Concessão (a) População 
urbana (b) 

Corpo receptor (a) Atendimento(a) (%) Déficit (%) Déficit (habitantes) Custo para atender a 100% da população 
urbana (R$) 

Coleta Tratamento 
(do 
coletado) 

Coleta Tratamento Coleta Tratamento Transporte 
do esgoto 
à ETE 

Tratamento do 
esgoto 

Custo total 

Agudos SABESP 34.221 Cór. dos Agudos 100,00 0 0 100 0 34.221 2.566.575 5.133.150 7.699.725 
Araraquara DAAE 195.815 Rib. das Cruzes 97 100 3 3 5.874 5.874 367.153 1.468.613 1.835.766 
Arealva SABESP 7.504 Rio Tietê 100 100 0 0 0 0 0 0 0 
Areiópolis SABESP 10.630 Cór. Areia Branca 100 100 0 0 0 0 0 0 0 
Bariri SAEMBA 30.995 Cór. Godinho e 

Sapé 
100 0 0 100 0 30.995 2.324.625 4.649.250 6.973.875 

Barra Bonita SAAE 35.090 Rio Tietê 100 10 0 90 0 31.581 2.368.575 4.737.150 7.105.725 
Bauru DAE 347.601 Rio Bauru 96 0 4 100 13.904 347.601 43.450.125 86.900.250 130.350.37

5 
Boa 
Esperança 
do Sul 

PM 13.208 R. Boa Esperança 98 100 2 2 264 264 19.812 39.624 59.436 

Bocaina SABESP 10.299 Cór. Bocaina 100 100 0 0 0 0 0 0 0 
Boracéia SABESP 4.128 Cór. Matão 100 100 0 0 0 0 0 0 0 
Borebi SAAE 2.172 Cór. das Antas 100 0 0 100 0 2.172 162.900 325.800 488.700 
Brotas PM 20.996 R. Jacaré-Pepira 90 100 10 10 2.100 2.100 157.470 314.940 472.410 
Dois 
Córregos 

SAAEDOCO 24.384 Rio Jaú 100 0 0 100 0 24.384 1.828.800 3.657.600 5.486.400 

Dourado SABESP 8.751 Rib. Dourado 100 0 0 100 0 8.751 656.325 1.312.650 1.968.975 
Gavião 
Peixoto 

PM 4.103 R. Jacaré Guaçu 100 0 0 100 0 4.103 307.725 615.450 923.175 

Iacanga PM 9.074 Rib.Claro 100 0 0 100 0 9.074 680.550 1.361.100 2.041.650 
Ibaté PM 28.040 Cór.S.J.Correntes, 

B.Vista e Monte 
Alegre 

80 100 20 20 5.608 5.608 420.600 841.200 1.261.800 

Ibitinga SAAE 49.951 Cór. S. Joaquim 82 0 18 100 8.991 49.951 3.746.325 7.492.650 11.238.975 
Igaraçu do 
Tietê 

SAAE 23.085 Rio Tietê 100 0 0 100 0 23.085 1.731.375 3.462.750 5.194.125 

Itaju PM 2.624 Cór. B.Vista de 
Baixo 

100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Itapuí PM 11.605 Cór. Bico de Prata 80 0 20 100 2.321 11.605 870.375 1.740.750 2.611.125 
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Itirapina PM 13.889 Cór. Água Branca 95 100 5 5 694 694 52.084 104.168 156.251 
Jaú SAEMJA 125.469 Rio Jaú 100 85 0 15 0 18.820 1.882.035 3.764.070 5.646.105 
Lençóis 
Paulista 

SAAE 59.366 Rio Lençóis 100 0 0 100 0 59.366 5.936.600 11.873.200 17.809.800 

Macatuba SABESP 16.173 Cór. do Tanquinho 100 100 0 0 0 0 0 0 0 
Mineiros do 
Tietê 

SANEMI 11.760 R. São João 100 0 0 100 0 11.760 882.000 1.764.000 2.646.000 

Nova Europa PM 9.047 R. Itaquere 98 100 2 2 181 181 13.571 27.141 40.712 
Pederneiras SABESP 40.270 Rib. Pederneiras 100 100 0 0 0 0 0 0 0 
Ribeirão 
Bonito 

PM 11.383 Rib. Bonito 96 0 4 100 455 11.383 853.725 1.707.450 2.561.175 

São Carlos SAAE 212.956 Rio Monjolinho 96 100 4 4 8.518 8.518 319.434 1.277.736 1.597.170 
São Manuel SABESP 37.797 Rib. Paraíso 100 100 0 0 0 0 0 0 0 
Tabatinga PM 13.965 Rib. São João 97 0 3 100 419 13.965 1.047.375 2.094.750 3.142.125 
Torrinha PM 8.918 Cór .do Taló, 

Rib.Pinheirinho e 
Cachoeirinha 

100 0 0 100 0 8.918 668.850 1.337.700 2.006.550 

Trabiju PM 1.441 R. Boa Esperança 90 100 10 10 144 144 10.808 21.615 32.423 
Total  1.436.710  96,91 49,85 3,09 53,24 44.369 764.837 73.325.791 148.024.756 221.350.54

7 

 

Quadro 3.2: Investimentos necessários para universalização do tratamento de esgoto. 
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3.2.2.  BALNEABILIDADE 
 

O Índice de Balneabilidade tem como objetivo a avaliação da qualidade da 

água para fins de recreação de contato primário, sendo aplicado em praias de 

águas interiores, existentes em rios e reservatórios (CETESB, 2002). 

 O cálculo do IB é feito a partir das densidades de E. coli, que indica a 

contaminação do corpo hídrico por coliformes termotolerantes. 

 Para divulgar para a população os resultados dessas análises de qualidade 

de maneira direta e simplificada, a CETESB desenvolveu, a partir dos resultados 

obtidos nos monitoramentos semanal e mensal, uma Qualificação Anual, síntese 

da qualidade das praias interiores monitoradas ao longo do ano. 

 A UGRHI 13 possui um ponto de monitoramento para o Índice de 

Balneabilidade, localizado na Prainha de Igaraçu do Tietê. Para o ano de 2007, 

através dos resultados mensais do monitoramento, esta praia foi avaliada como 

excelente, como mostra o Quadro 3.3. 

 

            

Reservatório/ 
Rio 

Praia - Local 
de 

Amostragem 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Tietê 

Prainha de 
Igaraçu do 

Tietê 
P - - P P P - P P P P P 

                 P: Própria para banho 
      Fonte: Cetesb (2008). 

Quadro 3.3: Índice de Balneabilidade – 2008. 

 

3.2.3.  DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 
LÍQUIDOS NO SOLO 

 

Os esgotos domiciliares caracterizam-se pela grande quantidade de 

matéria orgânica biodegradável, responsável por significativa depleção do 

oxigênio nos cursos de água, como resultado da estabilização pelas bactérias. 

Estes efluentes líquidos apresentam ainda nutrientes e organismos patogênicos 
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que podem causar efeitos deletérios no corpo receptor, dificultando, ou mesmo 

inviabilizando, o seu uso para outros fins. 

Da mesma forma, os núcleos urbanos sem atendimento ou apenas com 

coleta parcial por rede de esgoto podem constituir importante fonte de poluição 

difusa, vinculada às alternativas que se lhes colocam como disponíveis para o 

saneamento in situ, ocorrendo na forma de lançamentos diretos no solo, fossas 

negras, secas e até mesmo sépticas. 

O mesmo problema pode ocorrer nas zonas rurais, tendendo a assumir 

dimensões menores, pela dispersão das moradias em relação às áreas de 

ocorrência. Comumente, os habitantes rurais utilizam-se de despejos de águas 

servidas diretamente no solo. Da mesma forma, utilizam-se de fossas (negras ou 

secas ou sépticas), para o lançamento das águas dos sanitários/latrinas. Essas 

fossas, normalmente, podem se constituir em fontes de poluição para as águas 

superficiais, subterrâneas e solo. 

Tendo em conta esses dois aspectos, foram calculadas as cargas 

poluidoras emitidas por estas fontes, expressas em termos de DBO5,20 e N-NO3. 

A quantificação dos poluentes biodegradáveis é apresentada em termos de 

carga orgânica, expressa em massa de Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5,20) por unidade de tempo. As cargas poluidoras potenciais de origem 

domiciliar foram calculadas com base nas populações urbanas e na contribuição 

de 0,054 kg de DBO5,20/hab.dia, e as remanescentes, em função das 

populações com sistemas públicos de tratamento de esgotos. 

Para o caso da quantificação do N-NO3 gerado por efluentes líquidos 

domiciliares lançados sem tratamento, foi utilizado o método aplicado por 

IG/CETESB/DAEE (1997), considerando-se a taxa de 4 kg N-NO3/hab/ano e a 

população não-atendida por rede de esgoto nas áreas urbanas. Conforme os 

autores citados, cargas maiores que 50.000 kg N-NO3/ano podem ser 

consideradas elevadas; entre 20.000 e 50.000 kg N-NO3/hab/ano, moderadas; e 

abaixo de 20.000, reduzidas. 
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Já para a DBO5,20, a carga orgânica potencial, segundo CETESB (2005a), 

é estimada pela multiplicação da população urbana e quantidade de matéria 

orgânica gerada por pessoa por dia (0,054 kg DBO/dia). A carga orgânica 

removida pelo tratamento, por sua vez, é calculada multiplicando-se carga 

potencial, porcentagem coletada, porcentagem tratada e eficiência do tratamento 

(adotada como 80%, quando o tratamento esteja atendendo aos padrões de 

emissão, e não se dispõe da eficiência real). 

A Tabela 3.3 apresenta a porcentagem do esgoto coletado em relação ao 

total gerado em cada município, com as respectivas porcentagens de tratamento 

antes de ser lançado nos corpos d’água na UGRHI Tietê-Jacaré. 

O índice de coleta de esgoto na Bacia é superior a 80%, atendendo, em 

média 96,91% da população urbana da UGRHI. A porcentagem média de esgoto 

tratado era de 46,91%, em 2007. Até esse ano, metade dos 34 municípios 

lançavam seus esgotos sem qualquer tipo de tratamento. 

Os quatro maiores municípios da Bacia, todos com mais de 100 mil 

habitantes, apresentam a seguinte situação: Araraquara coleta 97%, tratando todo 

esse total; Bauru e São Carlos tem coleta de 96% do total do esgoto gerado, 

lançando toda essa carga in natura nos corpos hídricos; Jaú coleta 100% de seu 

esgoto, alcançando o índice de tratamento de 85%. 
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Tabela 3.3: Dados sobre o sistema público de esgotamento e tratamento sanitário nos municípios da UGRHI-13. 

Município Conces-
são 

Pop. Urb. 
(IBGE, 
2007) 

Atendimento (%) Carga poluidora emitida 
Corpo receptor Coleta Tratam. Eficiên-

cia 
kg DBO5,20/dia kg N-NO3/hab/ano 

Potencial Remanesc. Remanesc. Classific. 
Agudos Sabesp 32.632 100 0  1.810 1.810 0 Reduzida Cór.dos Agudos 
Araraquara DAAE 188.032 97 100 84 10.271 1.902 22.564 Moderada Rib.das Cruzes 
Arealva Sabesp 5.330 100 100 72 317 89 0 Reduzida Rio Tietê 
Areiópolis Sabesp 9.588 100 100 91 479 43 0 Reduzida Cór.Areia Branca 
Bariri SAEMBA 29.460 100 0  1.557 1.557 0 Reduzida Cór.Godinho e Sapé 
Barra Bonita SAAE 34.361 100 10 80 2.039 1.876 0 Reduzida Rio Tietê 
Bauru DAE 342.810 96 0  18.793 18.793 54.850 Elevada Rio Bauru 
Boa Esperança do Sul PM 11.732 98 100 78 674 159 939 Reduzida R.Boa Esperança 
Bocaina Sabesp 9.272 100 100 74 542 142 0 Reduzida Cór. Bocaina 
Boracéia Sabesp 3.676 100 100 88 193 23 0 Reduzida Cór.Matão 
Borebi SAAE 1.939 100 0  107 107 0 Reduzida Cór.das Antas 
Brotas PM 18.876 90 100 81 1.088 295 7.550 Reduzida R.Jacaré-Pepira 
Dois Córregos SAAEDOCO 23.109 100 0  1.245 1.245 0 Reduzida Rio Jaú 
Dourado Sabesp 8.146 100 0  460 460 0 Reduzida Rib.Dourado 
Gavião Peixoto PM 3.275 100 0  178 178 0 Reduzida R.Jacaré Guaçu 
Iacanga PM 8.032 100 0  421 421 0 Reduzida Rib.Claro 
Ibaté PM 27.132 80 100 89 1.694 488 21.706 Moderada Cór.S.J.Correntes, B.Vista e Monte Alegre 
Ibitinga SAAE 47.706 82 0  2.679 2.679 34.348 Moderada Cór.S.Joaquim 
Igaraçu do Tietê SAAE 22.976 100 0  1.291 1.291 0 Reduzida Rio Tietê 
Itaju PM 1.738 100 100 86 107 15 0 Reduzida Cór.B.Vista de Baixo 
Itapuí PM 11.025 80 0  566 566 8.820 Reduzida Cór.Bico de Prata 
Itirapina PM 12.547 95 100 83 751 159 2.509 Reduzida Cór.Água Branca 
Jaú SAEMJA 121.229 100 85 99 6.614 1.048 0 Reduzida Rio Jaú 
Lençóis Paulista SAAE 57.830 100 0  3.242 3.242 0 Reduzida Rio Lençóis 
Macatuba Sabesp 15.704 100 100 94 916 55 0 Reduzida Cór.do Tanquinho 
Mineiros do Tietê SANEMI 11.302 100 0  674 674 0 Reduzida R.São João 
Nova Europa PM 8.373 98 100 84 421 74 670 Reduzida R.Itaquere 
Pederneiras Sabesp 37.095 100 100 96 2.036 83 0 Reduzida Rib.Pederneiras 
Ribeirão Bonito PM 10.535 96 0  589 589 1.686 Reduzida Rib.Bonito 
São Carlos SAAE 204.790 96 0  11.447 11.447 32.766 Moderada Rio Monjolinho 
São Manuel Sabesp 36.142 100 100 80 2.026 404 0 Reduzida Rib.Paraíso 
Tabatinga PM 11.670 97 0  649 649 1.400 Reduzida Rib.São João 
Torrinha PM 7.742 100 0  452 452 0 Reduzida Cór.do Taló, Rib.Pinheirinho e Cachoeirinha 
Trabiju PM 1.350 90 100 96 69 9 540 Reduzida R.Boa Esperança 
UGRHI - 9 concessões 1.414.773 94 35 - 76398 53025 190.348   

Fonte: CETESB (2008). 
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No caso de lançamento de N-NO3 em esgoto domiciliar não-tratado, a 

Tabela 3.3 revela que, segundo a classificação IG/CETESB/DAEE (1997), apenas 

o município de Bauru apresenta elevada carga difusa lançada no solo. Os 

municípios com carga moderada lançada são Ibitinga, São Carlos, Araraquara e 

Ibaté. 

A realização de levantamento de fossas/valas nos municípios da Bacia 

geraria informações sobre a maneira como é lançada essa carga (vala ou fossa, 

por exemplo), assim como a localização dos pontos de lançamento. 

Para que a UGRHI possa ampliar seus índices de coleta e tratamento de 

esgoto, é necessário um maior investimento, em redes coletoras de esgotos e 

ETEs (Estação de Tratamento de Esgoto). 

O Quadro 3.4 apresenta os municípios da UGRHI-13 atualmente 

contemplados por recursos FEHIDRO com empreendimentos que visam à 

melhoria das condições de saneamento na Bacia. 

 

 

Número do contrato/Ano/Título do 
Projeto  

Municípios 
contemplados 

Recurso 
FEHIDRO (R$) 

Situação 

239/1999 – Estudos e Projetos 
ampliação rede de esgotos e sistema 
de tratamento. 

Lençóis Paulista 115.200,00 Em execução 

046/2000 – Elaboração de projeto de 
Engenharia do interceptor, emissário 
e Estação de Tratamento. 

Tabatinga 22.260,00 Em execução 

024/2003 – Elaboração de projeto 
básico e executivo do sistema de 
tratamento de esgotos.  

Dois Córregos 38.750,00 Em execução 

052/2003 – Elaboração de projeto de 
trechos de interceptores e emissário 
e projeto executivo de ETE 

Bariri 44.800,00 Em execução 

211/2004 – Construção da ETE de 
Torrinha Torrinha 240.288,04 Em execução 

298/2005 – Projeto de saneamento 
básico e arborização do córrego 
madureira 

Bauru 19.845,00 Em execução 

Quadro 3.4: Municípios da Bacia do Tietê-Jacaré contemplados pelo FEHIDRO 
para financiamento de obras de saneamento. 
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Continuação do Quadro 3.4 

Número do contrato/Ano/Título do 
Projeto  

Municípios 
contemplados 

Recurso 
FEHIDRO (R$) Situação 

236/2005 – Construção do emissário 
do Jardim São Francisco Nova Europa 20.335,69 Em execução 

240/2005 – Identificação e 
abordagem do problema das ligações 
cruzadas nas redes de drenagem e 
esgoto na micro bacia do Monjolinho 

São Carlos 32.372,00 Em execução 

522/2006 – Execução de emissário 
de esgoto da Rua Ângelo Barduzzi 
até o Rio Tietê 

Igaraçu do Tietê 156.160,71 Em execução 

544/2006 – Emissário de Esgotos do 
Rio Lençóis. Lençóis Paulista 185.056,00 Em execução 

022/2006 – Construção de trecho do 
emissário de esgotos no Córrego 
Sapé 

Bariri 121.450,28 Em execução 

067/2007 – Execução do interceptor 
de esgoto do Jardim Selmi Dei — 
trecho 4 

Araraquara 228.775,10 Em execução 

Fonte: FEHIDRO (2008). 

Quadro 3.4: Municípios da Bacia do Tietê-Jacaré contemplados pelo FEHIDRO 

para financiamento de obras de saneamento. 

 

 

 

3.3. DEMANDAS 
 

Neste item serão apresentados os dados relativos às demandas ou usos 

dos recursos hídricos na UGRHI 13, adotando-se a classificação adotada pelo 

DAEE (www.daee.sp.gov.br, acesso em 05.01.2009) de acordo com as principais 

formas de uso dos recursos hídricos, incluindo-se as captações superficiais e 

subterrâneas, bem como os lançamentos de efluentes.  

As classes de uso definidas segundo o DAEE (op. cit.) e utilizadas neste 

capítulo são:  

� Industrial: uso em empreendimentos industriais, nos seus sistemas de 

processo, refrigeração, uso sanitário, combate a incêndio, além de 

outros; 
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� Urbano: água que se destina predominantemente ao consumo humano 

em núcleos urbanos, tais como cidades, bairros, distritos, vilas, 

loteamentos, condomínios, comunidades, dentre outros; 

� Irrigação: água utilizada em irrigação das mais distintas culturas 

agrícolas; 

� Rural: uso da água em atividades na zona rural, tais como aqüicultura, 

pecuária, dentre outros, excetuando-se o uso na irrigação que possui 

classificação específica, conforme citado anteriormente; 

� Mineração: diz respeito a toda a água utilizada nos processos de 

mineração, incluindo lavra de areia; 

� Recreação e Paisagismo: uso em atividades de recreação, tais como 

piscinas, lagos para pescaria, bem como para composição paisagística 

de propriedades (lagos, chafarizes, etc.) e outros; 

� Comércio e Serviços: utilização da água em empreendimentos 

comerciais e prestadores de serviços, seja nas suas atividades 

propriamente ditas ou com fins sanitários (shopping centers, postos de 

serviços, hotéis, clubes, hospitais, etc.); e 

� Outros: utilização da água em atividades que não se enquadram em 

nenhuma das anteriores ou senão, quando a fonte de informação ou de 

registro do uso da água não especifica claramente em qual a categoria se 

enquadra um determinado usuário. 

Os dados foram obtidos por meio de levantamentos no site do DAEE 

(www.daee.sp.gov.br), com acesso efetuado em 10.08.2008, para levantamento 

dos dados do sistema de outorga. 
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3.3.1. MAPA DE DEMANDAS COM LOCALIZAÇÃO DOS 
PONTOS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E 
SUBTERRÂNEA E LANÇAMENTOS 

 

O Mapa 2 (Anexo A) apresenta a localização de pontos de captação 

superficial e subterrânea, assim como os lançamentos, relativos a dados obtidos 

no DAEE (2008). 

 

3.3.2.  DEMANDAS NÃO CONSUNTIVAS 
 

Os usos não consuntivos podem ser definidos como aqueles em que, no 

aproveitamento do recurso hídrico, não existe consumo, ou seja, entre a 

derivação e o lançamento de água no rio não há perda, como na geração 

hidrelétrica, na navegação, na recreação e lazer, nos usos ecológicos e na pesca, 

entre outros. Essas atividades, embora não consumam água, exigem, muitas 

vezes, intervenções voltadas à regularização de cursos e vazões dos corpos 

hídricos e interferem na qualidade das águas em maior ou menor intensidade, 

dependendo da modalidade de uso. 

Por sua vez, as atividades de lazer, de recreação e da pesca têm 

exigências próprias no que concerne à qualidade das águas utilizadas. 

A Tabela 3.4 apresenta os usos não consultivos na UGRHI 13, segundo o 

cadastro de outorgas do DAEE (2008). 

 

Tabela 3.4: Usos não consuntivos cadastrados na UGRHI 13.  

Uso Finalidade de uso 
SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 UGRHI 13 

no Q 
(m3/s) 

no Q 
(m3/s) 

no Q 
(m3/s) 

no Q 
(m3/s) 

no Q 
(m3/s) 

no Q 
(m3/s) 

no Q 
(m3/s) 

Barramento 

Hidroag 5 - 8 - - - 5 - 2 - 1 - 21 - 
DES/PIS - - 1 - - - - - - - 1 - 2 - 
SOS 2 - 0 - - - - - - - 1 - 3 - 
Elevação de nível 36 - 17 - 4 - 11 - 1 - 1 - 70 - 
Geração de energia - - 1 - - - - - - - - - 1 - 

Lazer/Paisagismo 30 - 10 - 4 0,0151 6 - 2 0,2 - - 52 0,2151 

Regularização de 
vazão 

45
4 - 28 - 66 - 11 - 1

1  22 - 99
2  

Canalização 
Controle de erosão 2 - - - - - - - - - - - 2 - 
Drenagem 23 - 3 - 3 - 3 - 3 - - - 35 - 
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Urbanismo - - - - - - - - 2 - - - 2 - 

Desassorea-
mento 

Desassoreamento/ 
limpeza 23 - 5 - 6 - 5 - 1 - 1 - 41 - 

Drenagem - - 4 - 2 - - - - - - - 6 - 

Proteção de 
leito/margem 

Controle de erosão 1 - - - - - - - - - - - 1 - 
Proteção de leito - - 1 - - - 1 - - - - - 2 - 
Urbanismo - - - - - - 1 - - - - - 1 - 

Reservação 

Elevação de nível - - 6 - - - - - - - - - 6 - 
Lazer/Paisagismo - - 2 - - - - - - - - - 2 - 
Regularização de 
vazão 

- - 2 - - - - - - - - - 2 - 

Travessia 

Passagem de duto 1 - - - - - - - - - - - 1 - 
Passagem 43 - 5 - 1 - - - 1 - - - 50 - 
Drenagem 1 - - - - - - - - - - - 1 - 
Navegação - - - - 1 - - - - - - - 1 - 

Travessia 
Aérea 

Passagem de duto 9 - - - - -  - - - - - 9 - 
Passagem 14 - 5 - 1 - 7 - - - 3 - 30 - 

Travessia 
Intermediária 

Drenagem - - 1 - - - - - - - - - 1 - 
Passagem 14 - 25 - 2 - 1 - - - 5 - 47 - 
Elevação de Nível 1 - - - - - - - - - -  - 1 - 

Travessia 
Subterrânea 

Passagem de duto 6 - - - - - - - 2 - - - 8 - 
Passagem 6 - - - - - - - 2 - 19 - 27 - 
Elevação de Nível 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

Poço de 
Monitora- 
mento 

PZ. MONI - - - - - - - - 5 - - - 5  

Total 272 - 124 - 30 0,0151 41 - 22 0,2 34 - 523 0,2151 

Q = Vazão captada                                                                                             Fonte: DAEE (2008). 
 

 

 

 

3.3.3.  DEMANDAS CONSUNTIVAS 
 

As demandas consuntivas envolvem as captações para os seguintes usos: 

industrial, irrigação e outros usos rurais, mineração, abastecimento de água, 

saneamento urbano e uso comercial. 

Na tabela a seguir pode ser observado as sub-bacias e suas respectivas 

áreas (Tabela 3.5). 
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Tabela 3.5: Descrição do nome e a respectiva área das sub-bacias da 
UGRHI 13. 

Nº Sub-Bacia - Nova Divisão 
Área 

Km2 % 
1 Sub-Bacia do Rio Jacaré-Guaçu e afluentes do 

Rio Tietê 4183,47 35,4 

1a Trecho com afluentes diretos do Rio Tietê - 
jusante do Rio Jacaré-Guaçu 95,40 0,8 

1b Trecho com afluentes diretos do Rio Tietê - 
montante do Rio Jacaré-Guaçu 22,61 0,2 

1c Trecho do Rio Jacaré-Guaçu inundado 173,27 1,5 
1d Trecho do Rio Jacaré-Guaçu corrente 3892,19 33,0 

2 Sub-Bacia do Rio Jacaré-Pepira e afluentes 
diretos do Rio Tietê 2670,28 22,6 

2a Trecho do Rio Jacaré-Pepira inundado 129,02 1,1 
2b Trecho com afluentes diretos do Rio Tietê - 

montante do Rio Jacaré-Pepira 75,17 0,6 

2c Trecho do Rio Jacaré-Pepira corrente 2466,09 20,9 
3 Sub-Bacia do Rio Jaú-Ribeirão da Ave Maria-

Ribeirão do Sapé e afluentes diretos do Rio 
Tietê 

1527,61 12,9 

4 Sub-Bacia do Rio Lençóis-Ribeirão dos Patos e 
afluentes diretos do Rio Tietê 1436,61 12,2 

5 Sub-Bacia do Rio Bauru-Ribeirão Grande-
Ribeirão Pederneiras e afluentes diretos do Rio 
Tietê 

826,80 7,0 

6 Sub-Bacia do Rio Claro-Ribeirão Bonito-
Ribeirão do Veado-Ribeirão da Água Limpa e 
afluentes diretos do Rio Tietê 

1159,1 9,8 

TOTAL 11.803,87 100 
Fonte: CPTI (2008). 

 

Tabela 3.6: Número de usuários e demanda por recursos hídricos superficiais na UGRHI 
13. 

USO 

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 Total 

No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) 
Usuá
-rios 

Demanda 

(m3/s) 

Industrial 33 3,9488 14 0,3031 18 5,3111 11 0,5360 1 0,0416     77 10,1404 

Urbano 18 1,9859 15 0,1640 21 0,4465 7 0,1828 2 0,0281 2 0,0056 65 2,8128 

Irrigação 101 4,2439 102 4,1887 22 0,3304 13 0,3619 1 0,0556 15 0,3259 254 9,5060 

Rural 77 0,3542 46 6,4844 19 0,1163 10 0,1069 10 0,0156 10 0,0333 172 7,1106 

Mineração 2 0,0222  -  - 1 0,0222  -  - 3 0,0147  -  - 6 0,0592 

Outros  -  - 1  -  -  -  -  -    -  -  - 1  - 

TOTAL 231 10,5550 178 11,1402 81 6,2264 41 1,1875 17 0,1555 27 0,3647 575 29,6290 
Q = Vazão captada                                                                                                                      Fonte: DAEE (2008) 
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Tabela 3.7: Número de usuários e demanda por recursos hídricos subterrâneos na UGRHI 
13. 

USO 

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 Total 

No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) 
Usuá
-rios 

Demanda 

(m3/s) 

Industrial 154 1,3948 15 0,0233 28 0,1640 49 0,8267 91 0,6359 3 0,0021 340 3,0467 

Urbano 362 3,1141 25 0,0803 48 0,4643 67 0,2075 275 1,3668 12 0,0562  789 5,2892  

Irrigação 60 1,0933 32 0,5995 14 0,0306 11 0,0172 9 0,0067 7 0,0256 133 1,7728 

Rural 126 0,1441 38 0,1193 13 0,0073 23 0,0087 19 0,0106 6 0,0075  225  0,2974 

Comércio e 
Serviços 73 0,0874 5 0,0097 4 0,0046 3 0,0033 54 0,0539   0,0000 139 0,1589 

Mineração 1 0,0014   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 1 0,0056 2 0,0069 

outros 27 0,1836 1 0,0000 1 0,0013 2 0,0001 11 0,0098 2 0,0083 44 0,2033 

TOTAL 803 6,0187 116 0,8321 108 0,6720 155 1,0635 459 2,0837 31 0,1052 1672 10,7753 

Q = Vazão captada                                                                                                                      Fonte: DAEE (2008). 
 
 

A análise das Tabelas 3.6 e 3.7 permite observar que, considerando-se as 

demandas cadastradas, a utilização dos recursos hídricos na UGRHI é 

sobremaneira a partir de captações superficiais (aproximadamente 2,7 vezes 

maior do que das fontes subterrâneas). 

Considerando-se a Tabela 3.6 observa-se que as maiores demandas se 

destinam ao uso industrial (cerca de 34% do total da Bacia), seguido de 

agricultura irrigada (cerca de 32% do total da Bacia) e uso rural (cerca de 23% do 

total da Bacia). 

A SB3 representa as maiores vazões de água superficial captada para o 

uso industrial de toda a UGRHI 13, quais sejam, cerca de 52% da demanda 

industrial. Já para o uso rural a maior demanda de toda a UGRHI 13 está 

representada pela SB2, sendo cerca de 91% do total. A SB1 representa cerca de 

44,6% da demanda de agricultura irrigada total da bacia, seguida da SB3 com 

cerca de 44%. 

Em relação às demandas totais de águas subterrâneas na UGHRI 13, as 

maiores demandas se referem ao uso urbano (cerca de 49%), industrial (cerca de 

28%) e irrigação (cerca de 16%). De toda a UGHRI 13, a SB1 representa as 

maiores vazões captadas para esses fins: cerca de 46% para o uso industrial; 

59% para o uso urbano e 61% para a agricultura irrigada. 
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3.3.3.1. QUANTIFICAÇÃO DE CAPTAÇÕES E 

LANÇAMENTOS E DENSIDADES DE USO 
 

 

As Tabelas 3.8 e 3.9 apresentam a densidade de uso na UGRHI, e se 

referem, respectivamente, às captações superficiais e subterrâneas. 

 

Tabela 3.8: Densidade de uso de água superficial na UGRHI 13. 

USO 

Densidade de uso (captações superficiais / 1.000 km2) 

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 UGRHI 13 

Industrial 7,89 5,24 11,78 7,66 1,21   6,61 

urbano 4,31 5,62 13,75 4,87 2,42 1,73 5,51 

Irrigação 24,14 38,20 14,40 9,049 1,21 12,94 21,52 

Rural 18,41 17,23 12,44 6,96 12,09 8,63 14,57 

Mineração 0,48   0,65   3,63   0,51 

outros   0,37         0,08 

TOTAL 55,46 66,66 53,02 28,54 20,56 23,29 48,71 
Fonte: DAEE (2008). 

 
 

Tabela 3.9 - Densidade de uso de água subterrânea na UGRHI 13. 

USO 

Densidade de uso (captações subterrâneas / 1.000 km2) 

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 UGRHI 13 

Industrial 36,81 5,62 18,33 34,11 110,06 2,59 28,80 

Urbano 86,53 9,36 31,42 46,64 332,61 10,35 66,84 

Irrigação 14,34 11,98 9,16 7,66 10,89 6,04 11,27 

Rural 30,12 14,23 8,51 16,01 22,98 5,18 19,06 

Comércio 
e Serviços 17,45 1,87 2,62 2,09 65,31   11,78 

Mineração 0,24         0,86 0,17 

Outros 6,45 0,37 0,65 1,39 13,30 1,73 3,73 

Totais 191,95 43,44 70,70 107,89 555,15 26,74 141,65 
Fonte: DAEE (2008). 

 

 

Quando se compara as Tabelas 3.6 e 3.7 com a Tabela 3.10, constata-se 

que os maiores volumes de lançamentos cadastrados dizem respeito aos usos 
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industriais e urbano, porém, no geral, o total lançado é 52% do total captado para 

a industria e 78% do total captado para o uso urbano. 

 

Tabela 3.10 - Lançamentos cadastrados de efluentes em corpos d’água superficiais. 
USO SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 Total 

No Q 
(m3/s) 

No Q 
(m3/s) 

No Q 
(m3/s) 

No Q 
(m3/s) 

No Q 
(m3/s) 

No Q 
(m3/s) 

Usuá- 
rios 

Demanda 
(m3/s) 

Industrial 18 2,8152 3 0,0521 15 3,4770 6 0,4325 7 0,1172 - - 49 6,8940 

Urbano 35 4,3634 13 0,2686 19 0,9575 13 0,3511 9 0,2619 5 0,0996 94 6,3020 

Irrigação 15 0,6308 8 0,1649 3 0,0207 - - - - 1 0,0032 27 0,8196 

Rural 43 0,2645 29 0,0796 23 0,0509 6 0,0829 5 0,0127 8 0,0320 114 0,5226 

Comércio 
e 
Serviços 

1 0,0005 - - - - - - - - - - 1 0,0005 

Mineração 1 0,0017 - - - - - - 3 0,0078 - - 4 0,0095 

Outros - - 1 - - - - - - - 1 0,0040 2 0,0040 

TOTAL 113,0 8,1 54,0 0,6 60,0 4,5 25,0 0,9 24,0 0,4 15,0 0,1 291,0 14,6 

Q = Vazão lançada 
                                                                                                                                                Fonte: DAEE (2008). 

 

 
 

3.3.3.2. ABASTECIMENTO PÚBLICO 
 
Dentre os 132 usuários cadastrados no DAEE cuja finalidade de uso é o 

abastecimento público, 100% correspondem a usuários públicos. A Tabela 3.11 

apresenta o número de usuários e as vazões captadas para esse fim nas Sub-

Bacias da UGRHI 13. 

 

Tabela 3.11 - Captações com fim de abastecimento público cadastradas na 
UGRHI 13. 

Sub-Bacia 
Captações superficiais Captações subterrâneas 

No de usuários Q (m3/s) No de usuários Q (m3/s) 

SB1 3 0,4915 65 2,1078 

SB2 2 0,0531 6 0,0547 

SB3 4 0,2176 8 0,2028 

SB4 -              - 6 0,0389 

SB5 -          - 33 0,9588 

SB6 -          - 5 0,0003 

UGRHI 13 9 0,7622 123 3,3632 
Q = Vazão captada                                                                                                       Fonte: DAEE (2008). 
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3.3.3.2.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO, ATENDIMENTO E PERDAS  

 
A porcentagem de atendimento por município, assim como a população 

atendida, são apresentadas na Tabela 3.12. 

Na UGRHI-13, 09 municípios com área na bacia têm seus sistemas de 

água e esgoto operados pela Sabesp; 12 possuem departamento ou serviços 

autônomos vinculados à Prefeitura Municipal; e 13 tem esses serviços operados 

diretamente por suas prefeituras. Atualmente na UGRHI-TJ, 100% da população é 

atendida pelo sistema público de abastecimento, seja a partir de águas 

subterrâneas ou de mananciais superficiais.  

A maioria dos municípios utiliza-se das águas subterrâneas para o 

abastecimento público. 

Na Tabela 3.12 são apresentados dados sobre o sistema público de 

abastecimento dos municípios com área na UGRHI-13. 

 



                                                                                              
                                                                                                         Relatório Técnico - nº. 402/08      

 

107 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

Tabela 3.12: Dados sobre o sistema público de abastecimento de água nos municípios. 

Município Pop.* 
(hab)  Operação nº ligações nº 

economias 
Volume Captado 

(m³/mês) 
Consumo  
(m³/mês) 

Extensão da 
rede (m) Perdas (%) 

Agudos 34.221 Sabesp 10.165 10.456 264.283 161.213 92.558 39 
Araraquara 195.815 DAAE 76.484 78.032 2.075.840 1.374.206 1.184.000 33,8 
Arealva 7.504 Sabesp 2.374 2.411 37.218 31.807 23.669 14,54 
Areiópolis 10.630 Sabesp 2.843 2.989 69.659 41.001 24.115 41,14 
Bariri 30.995 SAEMBA 10.806 - 384.000 288.000 107.000 25 
Barra Bonita 35.090 SAAE 13.142 13.142 480.000 230.016 200.000 52,08 
Bauru 347.601 DAE 117.572 140.703 2.895.000 1.823.850 1.957.000 37 
Boa Esperança do Sul 13.208 PM - - - - - - 
Bocaina 10.299 Sabesp 3.602 3.822 81.000 51.281 46.320 36,69 
Borecéia 4.128 Sabesp 1.244 1.264 24.392 18.645 21.726 23,56 
Borebi 2.172 SAAE - - - - - - 
Brotas 20.996 PM 7.146 7.146 195.700 153.527 112.000 21,55 
Dois Córregos 24.384 SAAEDOCO 8.193 8.193 224.760 179.808 108.000 20 
Dourado 8.751 Sabesp 3.100 3.211 60.000 36.750 40.254 38,75 
Gavião Peixoto 4.103 PM - - - - - - 
Iacanga 9.074 PM - - - - - - 
Ibaté 28.040 PM - - - - - - 
Ibitinga 49.951 SAAE 18.738 - 532.980 268.089 304.000 49,70 
Igaraçu do Tietê 23.085 SAAE - - - - - - 
Itaju 2.624 PM 814 - 12.975 12.975 12.000 - 
Itapuí 11.605 PM - - - - - - 
Itirapina 13.889 PM 5.269 5.269 82.796 57.957 72.000 30 
Jaú 125.469 SAEMJA 45.245 46.018 1.016.800 677.189 706.130 33,4 
Lençóis Paulista 59.366 SAAE 19.845 20.504 671.533 370.015 243.249 44,9 
Macatuba 16.173 Sabesp 4.770 4.881 133.029 80.509 43.505 39,48 
Mineiros do Tietê 11.760 SANEMI 4.119 306 83.220 64.079 25.000 23 
Nova Europa 9.047 PM 2.738 - 120.000 60.000 12.000 50 

Continua... 
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Continuação da Tabela 3.12 

Município Pop.* 
(hab)  Operação nº ligações nº 

economias 
Volume Captado 

(m³/mês) 
Consumo  
(m³/mês) 

Extensão da 
rede (m) Perdas (%) 

Pederneiras 40.270 Sabesp 13.022 13.218 395.000 183.280 110.608 53,6 
Ribeirão Bonito 11.383 PM - - - - - - 
São Carlos 212.956 SAAE 74.144 83.227 2.450.399 1.122.773 977.000 54,18 
São Manuel 37.797 Sabesp 12.534 13.043 328.786 199.047 111.116 39,46 
Tabatinga 13.965 PM 4.633 - 22.455 22.455 44.055 - 
Torrinha 8.918 PM - - - - - - 
Trabiju 1.441 PM - - - - - - 

Fonte: (*) Contagem da População IBGE (2007); SNIS (2007). 
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Quanto à perda de água na rede, observam-se valores que variam de 

14,5% a 54,1%, denotando valor médio geral de 36,4% e demonstrando 

preponderantemente altos índices (13 valores maiores que a média e 9 valores 

abaixo da média). Porém ao se analisar a média encontrada para Bacia, verifica-

se que a mesma é próxima ao índice médio para o Estado de São Paulo que é de 

38% (CORHI, 2000). Os índices de perda indicados na Tabela 3.12 se referem a 

perdas totais (físicas e financeiras), e foram calculadas a partir dos volumes de 

água captados e micromedidos, conforme informados pelas concessionárias e 

serviços municipais. Vale ressaltar que esta média de perdas foi calculada 

considerando apenas os municípios que possuem estes dados.  

 

 

 
3.3.3.3. INDÚSTRIA 

 

A água na indústria é utilizada, de forma geral, no resfriamento de 

caldeiras, nos processos de produção e na lavagem de resíduos, e seu uso 

depende da etapa do processo de produção. Uma parcela da água captada para 

fins industriais é consumida no processo de produção, outra se evapora e a 

parcela maior necessita de tratamento para retornar aos corpos d’água. 

Existe, hoje, uma importante demanda de reúso da água industrial, visando 

reduzir o impacto quantitativo e qualitativo dos efluentes. O reúso da água na 

indústria busca os seguintes fatores de sustentabilidade e consumo: reduzir o 

consumo, diminuir o retorno de efluentes e diminuir os custos finais do uso e 

tratamento da água. 

A Tabela 3.13 apresenta o número de usuários, as vazões captadas, 

lançadas para esse fim nas Sub-Bacias da UGRHI 13. 
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Tabela  3.13: Usos Industriais cadastradas na UGRHI 13. 

Sub-Bacia 

Captações 
Superficiais 

Capitações 
Subterrâneas 

Lançamentos 
Superficiais 

No de 
usuários Q (m3/s) 

No de 
usuários Q (m3/s) 

No de 
usuários Q (m3/s) 

SB1 33 3,9488 154 1,3948 18 2,8152 
SB2 14 0,3031 15 0,0233 3 0,0521 
SB3 18 5,3111 28 0,1640 15 3,4770 
SB4 11 0,5360 49 0,8267 6 0,4325 
SB5 1 0,0416 91 0,6359 7 0,1172 
SB6 - - 3 0,0021 - - 
UGRHI 13 77 10,1404 340 3,0467 49 6,8940 

Q = Vazão captada                                                                                Fonte: DAEE (2008). 
 

 

Com o crescente aumento das demandas de água, fica evidente a urgente 

necessidade de se proceder à construção de uma base de informações que se 

aproxime mais da realidade observada na UGRHI, sob pena de 

comprometimentos, ora mais, ora menos localizados dos mananciais 

subterrâneos, podendo representar colapsos incontornáveis ou que custem 

excessivas montas de recursos financeiros. 

 

 

 
3.3.3.4. RURAL 

 
 
A demanda para irrigação na Bacia dos rios Tietê/Jacaré também mostra 

um número bastante expressivo, representando 57,54% da vazão captada 

superficialmente e 85,52% da vazão subterrânea captada. 

As Tabelas 3.14 e 3.15 apresentam as diversas finalidades de uso 

cadastradas pelos usuários irrigante e rural, respectivamente para as captações 

superficial e subterrânea (DAEE, 2008). 
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Tabela 3.14: Finalidades de uso dos usuários irrigante e rural cadastradas na UGRHI 13 - 
captação superficial. 

Usuário Finalidade do 
Uso 

SB1- SB2- SB3- SB4- 
S

B5- SB6- Total 

No Q 
(m3/s) No Q 

(m3/s) No Q 
(m3/s) No Q 

(m3/s) No Q 
(m3/s) No Q 

(m3/s) No Q 
(m3/s) 

Irrigante Irrigação 103 4,2708 102 4,1885 23 0,3534 15 0,3677 1 0,0556 15 0,3259 259 9,5619 

Rural 

Dessedentação 20 0,0507 16 0,0159 2 0,0040 1 0,0002 3 0,0021 3 0,0009 45 0,0738 
Pecuária 3 0,0064 2 0,0044 - - - - - - - - 5 0,0108 

Aqüicultura 27 0,2034 11 0,0554 11 0,0811 4 0,0957 6 0,0133 6 0,0299 65 0,4788 
Aqüicultura/ 
Pecuária 

- - 1 0 - - 2 0,0043 - - - - 3 0,0043 

Uso Rural 24 0,0666 16 6,4089 5 0,0081 1 0,0006 1 0,0001 1 0,0025 48 6,4868 
Total 177 4,5979 148 10,6731 41 0,4466 23 0,4685 11 0,0711 25 0,3592 425 16,6164 

Q = Vazão captada                                                                                                                                  Fonte: DAEE  (2009). 

 
 

Tabela 3.15: Finalidades de uso dos usuários irrigante e rural cadastradas na UGRHI 13 - 
captação subterrânea. 

Usuário Finalidade do 
Uso 

SB1- SB2- SB3- SB4- 
S

B5- SB6- Total 

No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) No 
Q 

(m3/s) 
Irrigante Irrigação 60 1,0933 31 0,5951 13 0,0300 11 0,0172 9 0,0067 7 0,0283 131 1,7706 

Rural 

Dessedentação 5 0,0162 7 0,0178 1 0,0006 - - - - - - 13 0,0346 

Avicultura 2 0,0008 - - - - - - - - - - 2 0,0008 
Aqüicultura/ 
Pecuária 

1 0,0029 - - - - - - - - - - 1 0,0029 

Aqüicultura 9 0,0043 2 0,0006 1 0 - - - - - - 12 0,0049 
Pecuária 1 0 2 0,0058 - - 1 0,0005 1 0 - - 5 0,0063 

Uso Rural 108 0,1199 28 0,0995 12 0,0073 22 0,0082 18 0,0106 6 0,0047 194 0,2502 
Total 186 1,2374 70 0,7188 27 0,0379 34 0,0259 28 0,0173 13 0,033 358 2,0703 

Q = Vazão captada                                                                                                                                   Fonte: DAEE (2009). 

 

 
 

3.4. BALANÇO  

 

As informações e dados obtidos para as demandas de água na UGRHI 13 

e suas sub-sacias, discutidos nos itens anteriores, podem ser sintetizados na 

Tabela 3.16 e estão ilustrados, também, no Mapa 2 (Anexo A). 

É importante ressaltar que se tratam de informações de registros do banco de 

dados de outorgas. 
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Tabela 3.16 - Síntese das demandas por recursos hídricos cadastradas e estimadas 
para a UGRHI. 

SUB-BACIA 
TOTAIS (m3/s) 

Captações Poços Captações+Poços Lançamentos 
1 - Sub-Bacia do Rio Jacaré-Guaçu e 

afluentes diretos do Rio Tietê 
10,5550 6,0187 16,5737 8,10 

2 - Sub-Bacia do Rio Jacaré-Pepira e 
afluentes diretos do Rio Tietê 

11,1402 0,8321 11,9723 0,60 

3 - Sub-Bacia do Rio Jaú/Ribeirão da 
Ave Maria/Ribeirão do Sapé e 
afluentes diretos do Rio Tietê 

6,2264 0,6720 6,8984 4,50 

4 - Sub-Bacia do Rio Lençóis/Ribeirão 
dos Patos e afluentes diretos do 
Rio Tietê 

1,1875 1,0635 2,2510 0,90 

5 - Sub-Bacia do Rio Bauru/Ribeirão 
Grande/Ribeirão Pederneiras e 
afluentes diretos do Rio Tietê 

0,1555 2,0837 2,2392 0,40 

6 - Sub-Bacia do Rio Claro/Ribeirão 
Bonito/Ribeirão do Veado/Ribeirão 
da Água Limpa e afluentes diretos 
do Rio Tietê 

0,3647 0,1052 0,4699 0,10 

TOTAL 29,6293 10,7752 40,4045 14,60 

Fonte: DAEE (2008). 

Outro aspecto a ser ressaltado é que foram desconsiderados usos 

vinculados à canalização, desassoreamento, barramento, reservação, retificação 

e travessia. 

A Tabela 3.17 apresenta a análise de oferta/demanda de água na UGRHI 

13, considerando-se como referencial a vazão mínima de referência o Q7,10, que 

expressa a descarga média mínima de 7 (sete) dias consecutivos e 10 (dez) anos 

de retorno/ recorrência em uma bacia, sem se considerar barragens de 

regularização e utilizando-se para o cálculo a proposta do DAEE (1998). Foi 

considerada Sub-Bacia em situação crítica quando a demanda supera 50% do 

Q7,10, ou seja, 100% de 50% do Q7,10. 

A Tabela 3.17 resume as diversas fontes de oferta de água para a UGRHI, 

considerando-se apenas a sua produção hídrica interna e os diversos usos 

cadastrados, e apresenta, ainda, a análise de oferta/demanda para dois cenários 
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hipotéticos considerados. Para tal, a demanda foi identificada ante a disponibilidade 

segundo: (i) 50% da vazão Q7,10, e (ii) 50% da vazão Q7,10 somada aos efluentes 

lançados. 

 

Tabela 3.17 - Balanço de disponibilidade e demandas cadastradas para a UGRHI 13 e 
Sub-Bacias. 

Sub-Bacia 

Disponibilidade Hídrica 
(m3/s) 

Demandas 
Cadastradas **(m3/s) 

Cenários 
Oferta x Demanda 

(%) 

Q7,10 

(a) 
50% Q7,10 

(b) 
Aq. Conf.* 

(c) 
Captações 

(d) 
Poços 

(e) 

Lança-
mentos 

(f) 
(i) (ii) 

1 12,85 6,425 7,80 10,5550 6,0187 8,10 74,24 116,51 

2 8,20 4,10 5,00 11,1402 0,8321 0,60 
                                                         

123,43 131,56 
3 4,69 2,345 2,80 6,2264 0,6720 4,50 71,52 134,08 
4 4,41 2,205 2,70 1,1875 1,0635 0,90 38,78 45,89 
5 2,54 1,27 1,50 0,1555 2,0837 0,40 70,64 80,84 
6 3,56 1,78 2,20 0,3647 0,1052 0,10 11,52 11,81 

TOTAIS 36,25 18,125 22,00 29,6293 10,7752 14,60 73,83 100,70 
Observações: 
(*):  A deliberação do CRH 62 de 04 de setembro de 2006 considera como disponibilidade 

subterrânea apenas a contribuição de aqüíferos confinados; 
(**): Dados obtidos do banco de dados do Sistema de Outorgas, de DAEE (2008); 
(i): 100 × (d+e) / (b+c+f) 
(ii): 100 × (d+e) / (b+c) 
 

3.4.1.  SITUAÇÕES DE CRITICIDADE NO BALANÇO 

Constata-se, de acordo com a tabelas do item 3.4 que, considerando-se 

total recuperação dos efluentes, a UGRHI 13 apresenta índice de utilização igual 

a 73,83% de 50% do Q7,10. Quando não é considerada a recuperação dos 

efluentes, o índice de utilização passa a 100,70% de 50% do Q7,10. 

Considerando-se ou não a total recuperação dos efluentes, quatro das seis 

Sub-Bacias da UGRHI 13 apresentam-se em situação crítica, comprometendo 

mais de 50% do Q7,10. São elas, em ordem decrescente de criticidade: Sub-Bacia 

2 (do Rio Jacaré-Pepira e afluentes diretos do Rio Tietê), Sub-Bacia 1 (do Rio 

Jacaré-Guaçu e afluentes do Rio Tietê), Sub-Bacia 3 (do Rio Jaú-Ribeirão da Ave 
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Maria-Ribeirão do Sapé e afluentes diretos do Rio Tietê), e Sub-Bacia 5 (do Rio 

Bauru-Ribeirão Grande-Ribeirão Pederneiras e afluentes diretos do Rio Tietê). 

As Sub-Bacias que se encontram em melhor situação são a Sub-Bacia 6 

(do Rio Claro/Ribeirão Bonito/Ribeirão do Veado/Ribeirão da Água Limpa e 

afluentes diretos do Rio Tietê) e a Sub-Bacia 4 (do Rio Lençóis-Ribeirão dos 

Patos e afluentes diretos do Rio Tietê). 

 

3.5. ÁREAS POTENCIALMENTE PROBLEMÁTICAS PARA A 
GESTÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

 

Neste item serão discutidos os fatores que representam problemas a ser 

solucionados na gestão integrada dos recursos hídricos da UGRHI-13.  

  

 

3.5.1.  DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

Os sistemas de tratamento e de disposição final dos resíduos sólidos de 

origem domiciliar incluem, além dos resíduos sólidos gerados pelas residências, 

os resíduos gerados por estabelecimentos comerciais urbanos que não oferecem 

riscos de contaminação e resíduos gerados em repartições públicas. 

Atualmente 07 municípios (Quadro 3.5) apresentam sistemas de 

disposição de resíduos sólidos domiciliares (RSD) classificados como 

“inadequados”, segundo o Relatório de Resíduos Sólidos Domiciliares da 

CETESB (2007). 
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Enquadramento Municípios da UGRHI-13 

Inadequado 08 Municípios: Agudos, Arealva, Bariri, Barra Bonita, 
Bauru, Boracéia, Itapuí, Jaú. 

Controlado 
11 Municípios: Araraquara, Areiópolis ,  Boa Esperança 
do Sul , Iacanga, Ibitinga, Itirapina, Lençóis Paulista, 
Pederneiras, Ribeirão Bonito, São Manuel, Torrinha. 

Adequado 

15 Municípios: Bocaina , Borebi, Brotas, Dois Córregos, 
Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté, Igaraçu do Tietê, Itaju, 
Macatuba, Mineiros do Tietê, Nova Europa, São Carlos, 
Tabatinga, Trabiju. 

Fonte: CETESB, (2008). 

Quadro 3.5: Enquadramento da disposição final dos Resíduos Sólidos 
Domiciliares dos 34 municípios que compõem a UGRHI-13. 
 
 
 

 Dos 34 municípios que compõem a UGRHI-13, apenas 15 possuem 

enquadramento “adequado” no que se refere à disposição dos RSD, o que indica 

que muitos municípios ainda necessitam de adequações para evitar e controlar a 

poluição do solo e dos recursos hídricos que resulta da disposição inadequada 

dos resíduos sólidos.  

A solução dessa questão na UGRHI deve ser discutida em conjunto pelas 

prefeituras municipais, desde os estudos necessários para buscar um terreno 

ideal para a construção de um aterro sanitário até as questões relacionadas à 

logística da coleta e disposição final dos resíduos, incluindo também estudos para 

avaliar as melhores opções de localização das unidades de transbordo. 

Qualquer tipo de depósito de resíduos traz impactos ao ambiente e é 

extremamente importante que estes impactos sejam minimizados e totalmente 

controlados através de um rigoroso monitoramento, através da construção de 

aterros sanitários. É mais prático e eficaz operar e monitorar poucas áreas, 

centralizando um aporte maior de resíduos, do que estes resíduos disseminados 

em vários sítios de deposição, muitas vezes desconhecendo-se as suas 

localizações. Nesse sentido os consórcios intermunicipais se enquadram 

perfeitamente, buscando unir forças para solucionar um problema que é regional 

e não apenas de um município. Através da Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 

2005 foram definidas normas gerais da contratação de consórcios públicos, 
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favorecendo a formação de diferentes arranjos institucionais para resolver 

questões de interesse comum.  Podemos citar como exemplo o consórcio 

efetuado entre os municípios de São Carlos e Araraquara para solucionar o 

problema do lixo.  

Segundo a Resolução CONAMA n° 237 de 1997, a qual dispõe sobre os 

critérios utilizados para o licenciamento ambiental, a implantação de aterros 

sanitários deve ser precedida por um Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório (EIA/RIMA). No entanto, a Resolução CONAMA n° 404 de 11 

de novembro de 2008 que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 

ambiental de aterro sanitário de pequeno porte, dispensa a apresentação de 

EIA/RIMA para aterros com disposição diária de até 20 toneladas. 

O município de Jaú que apresentou índice de enquadramento inadequado 

com relação a disposição final dos Resíduos Sólidos pela Cetesb (2007), em julho 

de 2008 obteve a licença de instalação para a implantação de seu aterro sanitário. 

O aterro deverá armazenar o lixo produzido pela cidade por cerca de duas 

décadas. 

A seleção de locais para a disposição adequada de resíduos sólidos deve 

considerar, desde parâmetros relacionados ao meio físico e ao meio biológico, até 

aspectos sociais, econômicos e imobiliários. 

Para definição das opções dos locais possíveis para instalação do aterro 

sanitário é necessária a avaliação de certos critérios, os quais são apresentados 

no Quadro 3.6. 
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Dados Necessários 

Classificação das áreas 

Recomendada 
Recomendada com 

restrições 
Não Recomendada 

Vida Útil Mais de 10 anos (10 anos, a critério do órgão ambiental) 

Distancia do Centro 

Atendido 
Maior que 10 km 10-20 km Maior que 20 km 

Zoneamento 

Ambiental 

Áreas sem restrições no zoneamento 

ambiental 

Unidades de 

conservação 

ambiental e correlatas 

Zoneamento Urbano Vetor de crescimento 
mínimo 

Vetor de crescimento 
intermediário 

Vetor de crescimento 
máximo 

Densidade 

Populacional Baixa Média Alta 

Uso e Ocupação do 

Solo Áreas devolutas ou pouco utilizadas Ocupação intensa 

Valorização da Terra Baixa Média Baixa 

Aceitação da 

Comunidade e de 

Entidades 

Ambientais Não-

Governamentais 

Boa Razoável Boa 

Distancia aos 

Cursos d’água. Maior que 200 m Menor que 200 m, com aprovação do órgão 
ambiental responsável 

Fonte: IPT, 1995 

Quadro 3.6: Critérios para seleção dos possíveis locais para instalação de aterro 
sanitário. 

 

 

3.5.1.1.  RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

 

A contaminação das águas superficiais ocorre de forma direta, por meio de 

lançamentos de resíduos em cabeceiras ou vales de drenagens, ou também, pelo 
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despejo de efluentes oriundos da decomposição dos resíduos (chorume) e 

percolação de águas pluviais.  

Nas águas subterrâneas, a contaminação ocorre de maneira indireta, 

através da infiltração e/ou percolação de chorume no subsolo, resultante, em 

grande parte, da disposição imprópria dos resíduos domiciliares. Os lixões, 

caracterizados pela simples descarga de resíduos no solo, constituem um claro 

exemplo de forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos. Nesse tipo 

de disposição, é comum verificar-se o descarte de dejetos hospitalares e até 

industriais (IPT/CEMPRE, 1995). 

O Aterro Sanitário é uma das formas corretas de disposição dos resíduos. 

É uma obra de engenharia construída em terreno adequado, onde é realizado o 

isolamento em relação ao solo, com sistema de drenagem de gases, chorume e 

de águas pluviais. Opera sob “normas operacionais específicas, permitindo a 

confinação segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção à 

saúde pública” (IPT/CEMPRE, 1995). Diariamente é feita uma cobertura dos 

resíduos. Quando chega ao fim a vida útil do aterro, este é selado, por meio do 

recobrimento da massa de resíduos com uma camada de terras com 1,0 a 1,5 

metro de espessura. Posteriormente, a área pode ser requalificada, destinada a 

usos para recreação (campo esportivo) ou áreas verdes como praças públicas. 

O Aterro Controlado reduz, em parte, os impactos ambientais e os riscos à 

saúde pública. Neste tipo de disposição, os resíduos são confinados e cobertos 

com uma camada de material inerte ao final de cada dia. No entanto, produz, em 

geral, poluição localizada, pois geralmente não dispõe de impermeabilização de 

base – comprometendo a qualidade das águas subterrâneas, nem sistemas de 

tratamento de chorume ou de dispersão dos gases gerados (IPT/CEMPRE, 1995). 

 Define-se como Resíduos Sólidos Domiciliares “aqueles produzidos nas 

residências, em pequenos estabelecimentos comerciais e em empreendimentos 

de pequeno porte destinados à prestação de serviços” (CETESB, 2007: 07), não 

sendo considerados os resíduos de origem industrial, de podas e de limpeza de 
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vias públicas, entre outros, os quais normalmente são destinados aos aterros, sob 

classificação de resíduos sólidos urbanos. 

As informações referentes à disposição de resíduos sólidos domiciliares 

nos municípios foram obtidas através do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 

Domiciliares de 2007, produzido pela CETESB. O inventário é um instrumento de 

acompanhamento das condições ambientais e sanitárias dos locais de tratamento 

e disposição dos resíduos sólidos domiciliares. 

 Anualmente os técnicos da CETESB realizam visitas em todos os locais de 

destinação de resíduos sólidos dos municípios, aplicando um questionário 

padronizado com informações das características locacionais, estruturais e 

operacionais de cada instalação de tratamento e/ou disposição de resíduos 

sólidos domiciliares. A partir dos dados levantados, há uma pontuação que 

compõe o IQR (Índice de Qualidade dos Aterros de Resíduos), com variação de 0 

a 10, enquadrando as instalações como Inadequadas, Controladas e Adequadas, 

conforme observado no Quadro 3.7. 

 

 

IQR/IQC ENQUADRAMENTO 

0,0 - 6,0 Condições Inadequadas 

6,1 - 8,0 Condições Controladas 

8,1 - 10,0 Condições Adequadas 
Fonte: CETESB (2007). 

Quadro 3.7: Enquadramento das instalações de tratamento e/ou 
destinação final de resíduos domiciliares. 

 
 
 

No inventário da CETESB, a quantidade de resíduos gerados em cada 

município tem como base de cálculo a população urbana, adotando os dados 

demográficos do IBGE de 2007. O Quadro 3.8 mostra a estimativa de produção 

de resíduos por habitante. 
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POPULAÇÃO (hab) PRODUÇÃO (kg/hab.dia) 

Até 100.000 0,4 

100.001 – 200.000 0,5 

200.001 – 500.000 0,6 

Maior que 500.000 0,7 
Fonte: CETESB (2007). 

Quadro 3.8: Estimativa de produção de lixo per capita. 

 

 

A Tabela 3.18 relata sinteticamente, a situação dos municípios quanto à 

disposição dos resíduos sólidos domiciliares, no período de 1997 a 2007, 

baseando-se nos dados apresentados no Inventário da CETESB (2007). 
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Tabela 3.18 – Enquadramento dos municípios do Estado de São Paulo quanto às condições de tratamento e disposição dos resíduos 
domiciliares (IQC e IQR) no período de 1997 a 2008 - UGRHI 13 – Tietê/ Jacaré 

MUNICÍPIO AGÊNCIA CETESB LIXO 
(T/DIA) 

INVENTÁRIO 

ENQUADRAMENTO 
E OBSERVAÇÃO TAC LI LO 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC 

AGUDOS §* BAURU 13,6 2,8  2,7  4,0  6,9  6,4  5,6  6,4  7,2  9,3  5,1  I  NÃO SIM NÃO 

ARARAQUARA * ARARAQUARA 94,7 6,3 8,9 6,2 8,2 6,5 7,6 6,9 7,1 6,8  7,1  9,1  8,5  5,6  7,0  C  SIM NÃO NÃO 

AREALVA §* BAURU 2,3 3,9 3,2 9,9 9,3 7,4 8,2 9,4 5,9 10,0 6,0 7,1 6,1 8,3  8,9  8,3  4,1  I  NÃO SIM SIM 

AREIÓPOLIS * BAURU 3,7 4,5  7,4  8,6  10,0  9,4  9,4  8,4  8,3  7,9  6,5  C  NÃO SIM SIM 

BARIRI * BAURU 12,1 6,9  9,8  9,7  10,0  10,0  5,8  6,9  6,0  5,6  4,7  I  NÃO SIM SIM 

BARRA BONITA * BAURU 14,1 3,1  3,2  6,0  7,0  5,9  3,9  3,7  5,4  4,4  6,0  I  NÃO SIM NÃO 

BAURU §* BAURU 209,6 8,7  9,8  9,8  9,8  9,5  9,5  7,7  8,7  9,5  5,6  I  NÃO NÃO NÃO 

BOA ESPERANÇA 
DO SUL §* 

ARARAQUARA 4,7 4,5  5,6  5,5  6,8  9,0  9,8  8,7  8,9  8,4  7,5  C  NÃO SIM SIM 

BOCAINA * BAURU 3,9 4,4  9,7  9,7  10,0 6,6 8,6 5,6 7,4 4,9 7,7 6,1 7,4 5,8 8,3 6,1 8,8  A  NÃO SIM SIM 

BORACÉIA * BAURU 1,5 4,2  9,7  9,7  10,0  9,2  7,3  8,8  8,0  8,8  5,1  I  NÃO SIM SIM 

BOREBI §* BAURU 0,7 4,7  8,6  8,2  9,7  8,8  10,0  9,3  9,8  9,5  8,7  A  NÃO SIM SIM 

BROTAS * ARARAQUARA 7,6 4,4  8,8  6,8  6,3  8,6  8,8  9,8  7,5  7,0  8,7  A  NÃO SIM SIM 
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DOIS CÓRREGOS 
* 

BAURU 9,2 4,2  7,7  7,9  9,6  9,0  9,2  7,9  8,8  8,3  9,3  A  NÃO SIM SIM 

DOURADO * ARARAQUARA 3,3 2,4  7,7  8,7  6,6  6,2  6,4  6,2  6,2  6,4  8,3  A  NÃO SIM NÃO 

GAVIÃO PEIXOTO 
* 

ARARAQUARA 1,1 1,8  8,6  9,4  8,5  9,3  8,6  8,6  6,1  8,4  8,4  A  NÃO SIM SIM 

IACANGA * BAURU 3,3 5,1  9,9 9,3 9,9 9,4 9,4 5,1 8,7 4,4 7,3 3,9 8,8  8,5  7,9  6,5  C  NÃO SIM SIM 

IBATÉ * ARARAQUARA 11,2 1,8  1,9  2,0  2,0  8,1  7,4  7,4  7,9  6,5  9,0  A  NÃO SIM SIM 

IBITINGA * ARARAQUARA 19,8 6,7  4,5  5,1  6,2  6,8  6,3  5,7  6,3  5,8  7,3  C  NÃO SIM SIM 

IGARAÇU DO 
TIETÊ *# 

BAURU 9,5 3,1  3,2  6,0  7,0  10,0  7,7  8,4  8,5  8,3  9,4  A  NÃO SIM SIM 

ITAJU §* BAURU 0,7 6,9  9,6  9,7  10,0  10,0  10,0  8,7  9,5  9,0  9,7  A  NÃO SIM SIM 

ITAPUÍ §* BAURU 4,6 3,8  6,4  6,8  9,8  9,7  7,6  4,7  4,7  4,3  3,5  I  NÃO SIM SIM 

ITIRAPINA *# ARARAQUARA 5,1 2,0  2,2  2,1  2,0  6,2  9,2  8,4  7,4  7,1  7,6  C  NÃO SIM SIM 

JAÚ * BAURU 63,8 4,2  4,0  6,1  5,4  6,0  5,5  5,2  5,5  4,5  4,2  I  NÃO NÃO NÃO 

LENÇÓIS 
PAULISTA * 

BAURU 23,8 4,6 4,7 6,6 4,8 7,8 6,6 9,4 5,9 7,7 6,1 7,3 5,5 8,6 6,7 8,4 6,1 7,0 7,1 6,5 6,7 C  NÃO SIM SIM 

MACATUBA * BAURU 6,4 6,8  6,0  6,5  10,0  10,0  6,1  4,4  4,3  5,4  8,3  A  NÃO SIM SIM 

MINEIROS DO 
TIETÊ *# 

BAURU 4,7 5,3  5,5  6,1  8,7  9,4  9,2  10,0  8,8  8,3  8,4  A  NÃO SIM SIM 

NOVA EUROPA * ARARAQUARA 3,5 5,6  6,7  5,7  7,1  7,6  6,1  7,2  8,2  8,2  9,1  A  NÃO SIM SIM 
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PEDERNEIRAS * BAURU 15,9 3,6  7,7  9,7  9,4  5,6  9,5  7,3  7,4  7,3  6,3  C  NÃO SIM SIM 

RIBEIRÃO 
BONITO *# 

ARARAQUARA 4,2 4,2  5,5  4,5  9,6  9,5  9,1  9,5  7,6  7,2  7,2  C  NÃO SIM SIM 

SÃO CARLOS ARARAQUARA 124,4 8,7  8,3  8,7  8,0  6,8  6,8  9,1  9,0  10,0  8,5  A  SIM SIM SIM 

SÃO MANUEL §* BAURU 14,7 4,4  2,7  2,7  4,9  10,0  8,5  9,2  8,9  7,6  7,2  C  NÃO SIM SIM 

TABATINGA * ARARAQUARA 4,6 3,5  7,7  5,4  6,1  6,2  4,9  7,2  8,0  7,3  9,3  A  NÃO SIM SIM 

TORRINHA * ARARAQUARA 3,1 2,9  6,6  9,5  9,5  6,1  9,5  7,7  7,7  7,0  7,1  C  NÃO SIM SIM 

TRABIJU * ARARAQUARA 0,5 4,3  6,2  5,4  6,6  9,8  9,6  8,3  9,2  9,3  8,6  A  NÃO SIM SIM 

(*) FECOP; (#) PROGRAMA ATERRO SANITÁRIO EM VALAS; (§) FEHIDRO 
A: Condições Adequadas; C: Condições Controladas; I: Condições Inadequadas. A.P.: Aterro Particular. 

Fonte: CETESB  (2008). 
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Analisando a Tabela 3.18, verifica-se que 8 dos 34 municípios da UGRHI 

dispõem os resíduos de forma inadequada, o que corresponde a 45,5% do 

volume de resíduos domiciliares produzidos na Bacia. Bauru é o município que 

mais produz esses resíduos, sendo responsável por 29,7% de todo o lixo gerado 

na UGRHI 13 e, atualmente, dispõe seus resíduos, conforme classificação da 

CETESB, em Condição Inadequada.  

São Carlos produz 17,6% do total de resíduos gerados na UGRHI e sua 

disposição final, feita em aterro particular, é classificada pela Cetesb como 

Adequada, ideal para que não ocorra contaminação do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas. Além de São Carlos, mais 14 municípios (27,1% do 

total gerado na Bacia) dispõem seus resíduos em condições consideradas 

adequadas. 

Os 11 municípios restantes dispõem os resíduos de maneira controlada, 

representando 27,3% do total de resíduos sólidos domiciliares gerados na UGRHI 

Tietê-Jacaré. 

Atualmente, apenas Araraquara e São Carlos assinaram um TAC – Termo 

de Compromisso de Ajustamento de Conduta - que são compromissos 

estabelecidos em comum acordo entre o órgão ambiental e as administrações 

municipais, definindo prazos e atividades a serem realizadas por cada município 

para encerramento ou para a regularização ambiental das instalações de 

destinação de lixo em operação. 

O Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP, e o 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO são os fundos estaduais que 

financiam obras e equipamentos relativos a tratamento e disposição final de 

resíduos. Os recursos do FECOP privilegiam projetos de aquisição de 

equipamentos como caminhões de coleta, retroescavadeiras e pás carregadeiras. 

O FEHIDRO privilegia o financiamento de projetos e obras relacionados à 

implantação de aterros e recuperação de áreas degradadas pela disposição 

incorreta de resíduos sólidos. 
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O Quadro 3.9 apresenta os municípios da UGRHI-13 atualmente 

contemplados por recursos FEHIDRO com empreendimentos que visam a 

melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 

Número do contrato/Ano/Título do 
Projeto  

Municípios 
contemplados 

Recurso 
FEHIDRO (R$) 

Situação 

114/2000 - IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO EM VALAS Itapuí 45.000,00 Concluído 

208/2000 - INSTALAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO EM VALAS Borebi 88.650,00 Concluído 

356/2000 - PROJETO DE ATERRO 
SANITÁRIO Boa Esperança do Sul 7.950,00 Concluído 

240/1999 - OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO EM 
VALAS E REFORMA NA CENTRAL 
DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 
DE RESÍDUOS 

Arealva 85.500,00 Concluído 

056/2003 - IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO P/ 
COMPOSTAGEM DE LIXO 
DOMICILIAR, COMERCIAL E 
PÚBLICO  

São Manuel 40.229,44 Concluído 

285/2006 - IMPLANTAÇÃO DA 2ª 
VALA NO ATERRO SANITÁRIO 
EXISTENTE 

São Manuel 185.738,00 Em execução 

Quadro 3.9: Municípios da UGRHI 13 contemplados pelo FEHIDRO para 
financiamento de empreendimentos voltados para tratamento e disposição final 
de resíduos sólidos domiciliares. 
 
 

 

3.5.1.2.  RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
A Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, instituída 

pela Lei Estadual nº. 12.300 de 16 de março de 2006, define em seu artigo 6º, 

inciso III, Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) como aqueles gerados por 

qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial 

humana ou animal; provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou 

experimentação na área de farmacologia e saúde; medicamentos e 

imunoterápicos vencidos ou deteriorados; provenientes de necrotérios, funerárias 



 
Relatório Técnico – nº 402/08 

 

126 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

e serviços de medicina legal; e os provenientes de barreiras sanitárias.  Esse tipo 

de resíduo necessita de atenção especial desde sua geração até a destinação 

final, por trazer riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

A Resolução CONAMA n°. 358/2005 define como sistema de tratamento 

adequado dos RSS o conjunto de unidades, processos e procedimentos que 

alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas desses 

resíduos, visando a minimização do risco á saúde pública, a preservação da 

qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador. O transporte 

e as formas de disposição final para esses resíduos devem ser realizados de 

modo a impedir a disseminação de agentes patogênicos ou de qualquer outro 

meio de contaminação. 

A Tabela 3.19 mostra os totais estimados de geração de RSS, bem como a 

destinação dada aos mesmos. Os dados foram obtidos nas agências CETESB de 

Bauru e Araraquara. 

 

Tabela 3.19: Dados gerais acerca de Resíduos de Serviço de Saúde. 

Município 

Resíduo 
Séptico 

total 
(kg/dia) 

Observação 

Queima Enterra Incinera Incineração/  
Autoclavagem Hospital 

Posto 
de 

Saúde 
Outros 

Agudos 20 X X X   X  
Araraquara ni X X X    X 
Arealva 5 X X X X    
Areiópolis 3  X X   X  
Bariri 40  X X   X  
Barra 
Bonita 30 X X X   X  

Bauru 1600 X X X  X   
Boa 
Esperança 
do Sul 

ni X X     X 

Bocaina 35 X X X   X  
Boracéia 50  X X X    
Borebi 4  X X   X  
Brotas ni X  X    X 
Dois 
Córregos 50 X X X   X  

Dourado ni X  X    X 
Gavião 
Peixoto ni X X     X 

Continua... 
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Continuação da Tabela 3.19 

Município 

Resíduo 
Séptico 

total 
(kg/dia) 

Observação 

Queima Enterra Incinera Incineração/  
Autoclavagem Hospital 

Posto 
de 

Saúde 
Outros 

Iacanga 10 X X X X    
Ibaté ni X X     X 
Ibitinga ni X  X    X 
Igaraçu do 
Tietê 3 X X X   X  

Itaju 3  X X X    
Itapuí 5 X X X X    
Itirapina ni X X     X 
Jaú 250 X X X   X  
Lençóis 
Paulista 300 X X X  X   

Macatuba 26 X X X   X  
Mineiros do 
Tietê 5  X X X    

Nova 
Europa ni X      X 

Pederneiras 40 X X X   X  
Ribeirão 
Bonito ni X X     X 

São Carlos ni X X X    X 
São Manuel 280 X X X   X  
Tabatinga ni X X     X 
Torrinha ni X X X    X 
Trabiju ni  X     X 
Ni: não informado 

Fonte: CETESB (2007). 

 

 Na UGRHI, dos 34 municípios, 14 utilizam o processo de esterilização por 

meio de autoclavagem, 12 incineram esses resíduos com controle de emissão 

de gases, 6 promovem a simples queima e apenas 2 enterram, sem qualquer 

tipo de tratamento, os resíduos sólidos de saúde. 

 A esterilização desse tipo de resíduos antes de sua disposição final é de 

suma importância, tendo em vista o grande risco de contaminação que 

representa para o meio, principalmente o solo e as águas subterrâneas e 

superficiais. 

 Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de ações voltadas 

para coleta, tratamento e destinação adequada. Parcerias e convênios entre 
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prefeituras e serviços de saúde podem ser uma boa alternativa em termos de 

diminuição de custos. 

 

 
3.5.1.3. RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

 

Conforme a Lei Estadual 12.300, de 16 de março de 2006, resíduos 

industriais são:  

“os provenientes de atividades de pesquisa e de transformação de 

matérias-primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos 

produtos, por processos específicos, bem como os provenientes das 

atividades de mineração e extração, de montagem e manipulação de 

produtos acabados e aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, 

depósito e de administração das indústrias e similares, inclusive resíduos 

provenientes de Estações de Tratamento de Água - ETAs e Estações de 

Tratamento de Esgosto – ETEs.” (art. 6º, inciso II). 

 

 O artigo 32 dessa lei atribui aos geradores a responsabilidade pelo 

gerenciamento dos resíduos industriais, desde a sua geração até a sua 

disposição final.  

Há a necessidade de um sistema municipal de informações sobre a 

geração e a disposição final dos resíduos industriais gerados pelos 

estabelecimentos instalados em cada município da UGRHI. O art. 3º, § único, item 

13, da lei estadual de resíduos, determina a implantação do Sistema Declaratório 

Anual para que sejam controladas todas as etapas do gerenciamento dos 

resíduos sólidos industriais: a geração, a estocagem o transporte e a destinação 

final. Essas informações são de fundamental importância para o controle e a 

prevenção da poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

 
 

3.5.2.  ÁREAS CONTAMINADAS 
 

Área contaminada é definida como uma área, local ou terreno onde existe, 

comprovadamente, poluição ou contaminação conseqüente de introdução de 
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quaisquer resíduos ou substâncias que nela tenham sido depositados, 

acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de maneira acidental, 

planejada ou mesmo natural (CETESB, 2008). 

O gerenciamento de áreas contaminadas (ACs) feito pela CETESB tem 

como objetivo a minimização dos riscos aos quais estão sujeitos a população e o 

meio ambiente, em virtude da existência das mesmas, por meio de um conjunto 

de medidas que assegurem o conhecimento das característica dessas áreas e 

dos impactos por elas causados, proporcionando os instrumentos necessários à 

tomada de decisão quanto às formas de intervenção mais adequadas. 

Com o objetivo de aperfeiçoar recursos técnicos e econômicos, a 

metodologia utilizada no gerenciamento de áreas contaminadas baseia-se em 

uma estratégia constituída por etapas seqüenciais, em que a informação obtida 

em cada etapa é a base para a execução da etapa posterior. 

Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses 

meios nos quais se concentram, propagando-se pelo ar, solo, águas subterrâneas 

e superficiais, alterando suas características naturais de qualidade e promovendo 

impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger, presentes na própria 

área ou em seus arredores. 

A concentração dos poluentes ou contaminantes pode ocorrer no solo, no 

subsolo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar 

terrenos, nas águas subterrâneas, nas zonas saturadas e não saturadas e, até 

mesmo nas estruturas de construções. 

Anualmente a CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental, produz uma Relação de Áreas Contaminadas para todos os 

municípios do Estado de São Paulo. A última relação, publicada em novembro de 

2007, aponta a existência de 59 áreas contaminadas por acidentes ou 

vazamentos da armazenagem de matérias-primas e produtos com substâncias 

perigosas.  

São, ao todo, 18 municípios pertencentes à UGRHI 13 que apresentam 

áreas contaminadas. A Tabela 3.20 apresenta, em detalhes, essas áreas, o tipo 

de contaminação e se possui ou não proposta de remediação. 
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Tabela 3.20: Relação de áreas contaminadas na UGRHI 13. 

Município Propriedade Atividade Meio Impactado Contaminante Classificação 

Araraquara 
Antônio Narcizo 
Donato & Cia. 

Ltda. 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 

subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Araraquara Auto Posto 36 
Ltda. 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Remediação em 
andamento 

Araraquara Auto Posto 
Caravan Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Araraquara Auto Posto da 
Vila Xavier Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Araraquara Auto Posto 
Pirâmides Ltda 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Remediação em 
andamento 

Araraquara Auto Posto 
Podium Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas Combustíveis 

líquidos/ PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Araraquara 
Auto Posto 
Primavera 
Araraquara 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Araraquara Auto Posto Vila 
do Sol Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
com proposta de 

remediação 

Araraquara 
Centro 

Automotivo 
Araraquara Ltda 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Araraquara Furnas Centrais 
Elétricas S/A Comércio Solo superficial PCB's/ Outros 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Araraquara João Sônego 
Transportes Ltda 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Subsolo 

Combustíveis 
líquidos/ PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 
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Araraquara P 14 Gas Station 
Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Araraquara SOS Service 
Posto Ltda 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 

subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Araraquara 
Usina Zanin 

Açúcar e Álcool 
Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Areiópolis Auto Posto 
Lençóis Ltda 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Subsolo 

Solventes 
aromáticos 

Remediação em 
andamento 

Bariri Auto Posto 
Ipiranga 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Bariri Posto Santa Rosa 
de Bariri Ltda 

Posto de 
Combustível 

Solo superficia/ 
Subsolo 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Bariri 
Posto São 

Cristóvão de 
Bariri 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Águas subterrâneas 

Solventes 
aromáticos 

halogenados/ 
PAH's/ Outros 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Bauru Acumuladores 
Ajax Indústria 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Água 
subterrânea/ 

Sedimentos/ Biota 

Metais 
Contaminada 

com proposta de 
remediação 

Bauru Acumuladores 
Ajax Indústria 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Água 

subterrânea/ Biota 
Metais 

Contaminada 
com proposta de 

remediação 

Bauru 
Auto Posto 

Jardim Brasil 
Bauru 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Bauru Baterias Cral 
Ltda. Indústria Subsolo/ 

Sedimentos Metais 
Contaminada 

sem proposta de 
remediação 

Bauru 
Calu Comércio de 

Derivados de 
Petróleo Ltda. 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Águas subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Bauru Cia. Paulista de 
Petróleo Ipiranga Comércio 

Solo Superficial/ 
Sobsolo/ Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ Metais/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Bauru Esso Brasileira de 
Petróleo Ltda Comércio 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 

Remediação em 
andamento 
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aromáticos/ 
PAH's 

Bauru Ferrovia 
Novoeste S/A Acidentes 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Bauru Texaco do Brasil 
S/A Comércio 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 

subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
com proposta de 

remediação 

Boa 
Esperança 

do Sul 

Hélio Ricardo 
Verdolini Posto 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Boa 
Esperança 

do Sul 
Marcio Maion Posto de 

Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Bocaína Auto Posto Pioto 
Ltda 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Subsolo Outros 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Brotas 
Auto Posto Nossa 

Senhora 
Aparecida Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Dois 
Córregos 

José Pierin & Cia. 
Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas Solventes 

aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Ibaté 
Cosan S/A 
Indústria e 
Comércio  

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Ibaté 

Empar Americana 
Empreendimentos 

e Participações 
Ltda 

Resíduo Solo superficial/ 
Subsolo Metais/ Fenóis 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Ibitinga 
Auto Posto Santa 

Edwirgens de 
Ibitinga Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Itapuí Auto Posto Itapuí 
Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Jaú Companhia 
Jauense Industrial Indústria Águas subterrâneas Metais 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 
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Jaú J. B. Comércio de 
Combustível Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
com proposta de 

remediação 

Lençóis 
Paulista 

IQB Indústria 
Química 

Brasileira Ltda 
Indústria 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 
Subterrâneas 

Solventes 
halogenados/ 

Solventes 
aromáticos 

halogenados 

Contaminada 
com proposta de 

remediação 

Lençóis 
Paulista 

Lwarcel Celulose 
e Papel Ltda Indústria Subsolo/ Águas 

subterrâneas Metais 
Contaminada 

sem proposta de 
remediação 

Mineiros 
Tietê 

Auto Posto 
Mineiros - 

Tietense Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Pederneiras M. H. Silva 
Pereira 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

Ribeirão 
Bonito 

IQG Indústria 
Quimica 

Guarapiranga 
Ltda 

Indústria 
Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 
Subterrâneas 

Metais/ Solventes 
halogenados/ 

Solventes 
aromáticos/ 
Solventes 
aromáticos 

halogenados 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Auro Marcos Levy 
de Andrade 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 

subterrâneas/ Biota 
Metais 

Contaminada 
com proposta de 

remediação 

São Carlos Auto Posto 
Bandeira 3 Ltda. 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos 
Auto Posto Itália 
de São Carlos 

Ltda. 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Auto Posto Jatão 
2001 Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes/ PAH's 

Remediação em 
andamento 

São Carlos Auto Posto XV de 
Novembro Ltda. 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Blundi & Oliveira 
Ltda. 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
Aromáticos 

Remediação em 
andamento 
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São Carlos 
Centro 

Automotivo das 
Hortências Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos 

DHS Ranks 
Revenda de 
Derivados de 
Petróleo Ltda 

Posto de 
Combustível 

Solo superficial/ 
Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Electrolux do 
Brasil S/A Indústria Águas subterrâneas Solventes 

halogenados 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Forgerini e Inoye 
Ltda 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Lírios Serviços 
Automotivos Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Micheloni & 
Campos Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

São Carlos Odalete Natalina 
Martins 

Posto de 
Combustível 

Subsolo/ Águas 
subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Carlos Posto Di-Mayant 
Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Combustíveis 
líquidos/ 

Solventes 
aromáticos 

Contaminada 
sem proposta de 

remediação 

São Manuel 
Auto Posto Pedra 

Branca de São 
Manuel Ltda 

Posto de 
Combustível Águas subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

São Manuel 
Ferroban 
Ferrovias 

Bandeirantes S/A 
Acidentes 

Solo superficial/ 
Subsolo/ Águas 
Subterrâneas 

Solventes 
aromáticos/ 

PAH's 

Remediação em 
andamento 

Fonte: CETESB (2008). 

 

De acordo com os dados disponibilizados pela CETESB, a UGRHI Tietê-

Jacaré possui 44 áreas contaminadas com atividades desenvolvidas em posto de 

combustível, 8 áreas na indústria, 4 áreas de comércio, 2 áreas onde ocorreu 

acidente no transporte de produtos perigosos através de ferrovia e  1 área de 

disposição de resíduo de uma empresa.  
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Das 59 áreas com algum tipo de contaminação, 16 possuem remediação 

em andamento, 7 áreas tem proposta de remediação e 36 áreas não possuem 

proposta de remediação. 

 

3.5.3.  EROSÃO E ASSOREAMENTO 
 

Com base nos subsídios fornecidos por IPT (2000), propõe-se a 

elaboração da Carta de Potencialidade Natural na escala 1:250.000 e Carta de 

Potencialidade Antrópica ao Desenvolvimento de Processos Erosivos (CRH-

AP,1997). Neste, são determinadas as potencialidades dos atributos do meio 

físico (condicionantes naturais) e do meio antrópico em desenvolver processos 

erosivos. Em ambas as cartas, os terrenos são classificados de acordo com três 

graus de potencialidade, a processos erosivos: Alta, Média, e Baixa. 

O nível de criticidade das sub-bacias, que permite a avaliação do grau de 

degradação ambiental por processos erosivos, será determinado a partir da 

análise ponderada da Carta de Potencialidade Total ao Desenvolvimento de 

Processos Erosivos, baseada na distribuição em área dos terrenos de Alta 

potencialidade total. 

Para elaboração dessa carta final deverá ser considerado o 

enquadramento das categorias de uso e ocupação do solo nas três classes de 

potencialidade propostas com base nos conceitos e critérios estabelecidos em 

vários trabalhos existentes (BELLINAZZI JR. et al., 1983; BERTONI & LOMBARDI 

NETO, 1990; CASSETI, 1991; CUNHA, 1995; ROSS, 1994). 

Levando-se em conta os estudos desenvolvidos por Torrezan (2005), 

propõe-se, também, a confecção da Carta do Grau de Impacto Ambiental 

Relacionado à Erosão, determinada através da avaliação por critérios múltiplos 

(MCE – Multi Criteria Evaluation), aplicando-se o método de Combinação Linear 

Ponderada (WLC – Weighted Linear Combination). Na atribuição de pesos aos 

parâmetros ambientais utiliza-se o processo analítico hierárquico (AHP – 

Analytical Hierarchy Process), no qual os parâmetros (declividade, erodibilidade, 
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litologia) são comparados de acordo com sua importância relativa através de uma 

escala de comparação pareada. 

Com base no Mapa Cadastral de Feições Erosivas (Figura 3.1), sugere-se 

a implementação de um banco de dados por parte das prefeituras, com 

identificação geográfica, para localização de pontos de erosão rurais e urbanas, 

bem como a elaboração de mapas de uso e ocupação para produção de cartas 

de potencial de erodibilidade. 

As técnicas de controle de erosão, propostas por vários autores, 

encontram-se sintetizadas nos textos de Souza (2001) e Yamanouth (2003), e são 

classificadas em medidas corretivas, mitigadoras e preventivas. 
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As técnicas de controle corretivas constituem a análise da situação atual da 

feição erosiva e a concepção de um projeto hidráulico e estrutural. No que 

concerne às medidas corretivas, esta fase envolve trabalhos de reconhecimento 

das características físicas de ocupação, uso e direcionamento das formas de 

ocupação, isto é, consiste na adoção de um planejamento prévio ligado ao uso do 

solo (Carvalho et al. 2001). Salienta, ainda, os principais produtos e medidas de 

controle, como sendo:  

 

Fonte: IPT (2000). 

Figura 3.1: Mapa de localização das feições erosivas na UGRHI-13. 
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a) delimitação de feições erosivas, utilizando-se dos recursos clássicos 

citados na literatura (produtos cartográficos; sensoriamento remoto e 

equipamentos), cada um com seus objetivos e recomendações. 

b) classificação das feições erosivas, detalhando-se as seguintes 

informações: posição em relação ao canal de drenagem (cabeceira, 

ortogonal, paralela), continuidade (contínua ou descontínua), estágio 

de evolução (ativa, dormente, estável, controlada, recuperada), 

comprimento da feição principal, ramificação (cabeceira, lateral), 

comprimento e largura, usos, landform, material inconsolidado ou 

solos e declividade (Araújo, 2008). 

c) ajuste do plano de desenvolvimento ao local, evitando-se trabalhos 

de movimentação do solo e terraplanagem em áreas com tendência 

à erosão. Na área estudada, tem-se um significativo incremento do 

plantio de cana-de-açúcar no período de 1997 a 2008, podendo, em 

função do tipo de manejo adotado para essa cultura anual, ter 

ocorrido uma redução nos processos erosivos por unidade de área. 

d) instalação de equipamentos de condução hidráulica para lidar com o 

aumento do runoff; 

e) manutenção de velocidade baixa do escoamento superficial; 

f) desvio do runoff para fora das encostas íngremes e áreas 

desprotegidas, através da construção de bermas e drenos de 

interceptação; 

g) aproveitamento da vegetação nativa, sempre que possível. Caso 

seja necessário remover a vegetação, esta deve ser feita por etapas 

evitando-se, assim, uma longa exposição do solo às condições de 

extremas precipitações ou intensos ventos; 

h) proteção das áreas limpas com cobertura morta e coberturas 

vegetais formadas por herbáceas temporárias de rápido crescimento; 
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i) construção de bacias de sedimentação, para evitar que o solo 

erodido seja remanejado para os canais de drenagem causando, assim, 

o assoreamento dos cursos d’água; 

j) instalação rápida das medidas de controle, minimizando a 

intensidade de possíveis processos erosivos; 

k) monitoramento dos drenos e das bacias de sedimentação evitando-

se, assim, perdas econômicas decorrentes da falta de manutenção;  

l) em áreas urbanas, implementar, quando necessário, obras de 

microdrenagem, macrodrenagem e complementares (proteção dos 

taludes, aterramento, obras de pavimentação, drenos e mapeamento/ 

cartografia geotécnica); 

m) implementar programas de minimização dos impactos ambientais 

causados pelo assoreamento dos corpos d”água, conforme citado por 

IPT (1999); 

n) implementar programas que visem minimizar os impactos ambientais 

em áreas assoreadas, conforme citado por IPT (1999): diminuição do 

armazenamento de água nos reservatórios; colmatação total de 

pequenos lagos e açudes;  obstrução de canais de cursos d’água; 

destruição dos habitats aquáticos; indução de turbidez, prejudicando o 

aproveitamento da água e reduzindo as atividade de fotossíntese; 

degradação da água para o consumo; prejuízo dos sistemas de 

distribuição de água; veiculação de poluentes como pesticidas, 

fertilizantes, herbicidas, etc; veiculação de bactérias e vírus e abrasão 

nas tubulações e nas partes internas das turbinas e bombas; 

o) Fiscalizar a implantação de loteamentos e núcleos habitacionais 

clandestinos, com o intuito de evitar a consolidação destes sem as 

devidas obras de infra-estrutura, principalmente drenagem; 

p) Diagnosticar e elaborar cadastro detalhado das erosões urbanas, 

periurbanas e rurais; e 
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q) Implantar programas de prevenção à processos erosivos, tanto em 

áreas urbanas como em áreas rurais. 

 

Conforme o Programa Estadual de Micro Bacias Hidrográficas do CATI, o 

controle de erosão em áreas rurais apresenta objetivos específicos: 

� proteger mananciais e nascentes, melhorando e conservando a 

quantidade e qualidade dos recursos hídrico; 

� recompor e manter as matas nas margens dos cursos d’água (matas 

ciliares) e demais áreas de preservação permanente; 

� contribuir para viabilizar a recuperação de solos e áreas degradadas, por 

meio do manejo e uso sustentável dos recursos naturais, baseados em 

alternativas tecnológicas que aumentem a produção, a produtividade e renda do 

produtor rural; 

� eliminar os problemas de erosão causados pelas estradas rurais 

(pavimentadas ou não), rodovias e ferrovias, reduzindo-se os custos de 

manutenção; 

� conforme relatado por Rosalen (2002), desenvolver projetos de 

implantação, manutenção e monitoramento de Vias Ecoturísticas;  

� desenvolver trabalhos de Educação Ambiental junto aos habitantes de 

uma bacia  hidrográfica, no intuito de orientar e esclarecer a necessidade de 

revisão das práticas agrícolas, bem como da importância da mesma na redução 

dos processos erosivos (Marcomin, 2002); e 

� Incentivar projetos de microbacias com práticas de conservação do solo. 

 
 

3.5.4.  ÁREAS AFETADAS POR INUNDAÇÃO 
 

Entende-se por cheia ou enchente qualquer elevação do nível d’água da 

drenagem ou rio acima do seu nível médio. A inundação é uma cheia que 
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extravasa o leito menor do rio ou drenagem, alcançando o seu leito maior ou 

planície de inundação, conforme Figura 3.2 (IPT, 2000). 

Também utiliza-se o termo alagamento para o acúmulo d’água em regiões 

baixas, não associadas diretamente às linhas de drenagem. 

 

 
Fonte: IPT (2000). 

Figura 3.2: Seção de rio com indicações dos leitos. 

 

 

 
FATORES/CONDICIONANTES NATURAIS AÇÕES ANTRÓPICAS INDUTORAS 

• Chuvas: intensidade e duração 
• Planícies de inundação 
• Rupturas negativas de declive: bermas, 
terraços, patamares, etc. 
• Baixa declividade 
• Cabeceiras de drenagem 
• Lençol freático raso 
• Grau de circularidade das bacias 
• Densidade de drenagem na bacia 
Capacidade de escoamento (assoreamento, 
soleiras, estreitamentos do canal, etc.) 

• Eliminação da cobertura vegetal 
• Impermeabilização (aumento do escoamento 
superficial) 
• Estrangulamento artificial do leito menor e 
maior 
(estruturas mal dimensionadas, lixo, etc.) 
• Construção de reservatórios (impactos a 
montante e a jusante) 

Quadro 3.10 – Principais fatores/condicionantes naturais e ações antrópicas indutoras 
das inundações.  

 

Tendo em vista que os dados de ocorrência de inundações na UGRHI TJ 

são do ano de 2000, recomenda-se um novo estudo para levantamento dos 

pontos onde ocorrem inundações na Bacia. 
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3.5.5.  ÁREAS DEGRADADAS POR ATIVIDADES DE 
MINERAÇÃO 

 
As atividades de mineração, nessa UGRHI, revestem-se de relativa 

importância, tendo em vista as condições favoráveis de localização e acesso das 

fontes produtoras em relação aos centros consumidores. Esse fato viabiliza 

economicamente a extração de bens minerais de baixo a médio valor comercial, 

com exceção de ouro (Au), como é o caso dos materiais de aplicação direta na 

construção civil. Apresenta também outro aspecto importante relacionado com a 

geração de empregos diretos, funcionando como agente mitigador dos possíveis 

efeitos da crise social existente no país. 

 Por outro lado, essas atividades não vêm sendo desenvolvidas, de um 

modo geral, em consonância com o que ditam as legislações mineral e ambiental, 

comprometendo a qualidade de vida das populações e provocando impactos 

ambientais negativos. Assim, podem ser citados alguns impactos gerais sobre 

solo, água e ar.  

No que se refere aos impactos sobre o solo podem ser citados alterações 

das propriedades do solo em função da deposição indevida de resíduos das 

operações de lavra e beneficiamento, remoção de camada superficial do solo e, 

conseqüente exposição de camadas (ação das águas pluviais), degradação da 

qualidade do solo e carreamento de partículas. Os impactos sobre a água podem 

ser observados em virtude da utilização da água nas atividades minerárias, o 

próprio recurso hídrico sendo o meio de exploração de bens minerais e a 

recepção de efluentes pelos corpos d’águas. Quanto aos impactos atmosféricos, 

podem ser citados a geração de material particulado pela circulação de veículos e 

máquinas, cortes de taludes, pilhas de estéreis, entre outros. (Adaptação de 

PAIVA, 2006). 

Conforme dados obtidos junto ao DNPM – SIGMINE (Sistema de 

informações geográficas de mineração), foi possível verificar os bens minerais 

considerados nos processos de concessão e requisição de lavra, licenciamentos, 

autorização e requerimento de pesquisa. A Figura 3.3 mostra a distribuição 
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espacial dos bens minerais nos limites da bacia conforme dados do DNPM e no 

Quadro 3.11, verifica-se a ocorrência dos bens materiais nos municípios. Ainda, 

desses dados do DNPM, pode-se observar os principais usos dos bens minerais, 

tais como: argila – produção de cerâmica vermelha, areia/basalto – construção 

civil/indústria, água – engarrafamento, argila refratária – indústria, fosfato – 

fertilizantes.  

 

 
Fonte: DNPM (2008). 

Figura 3.3 – Distribuição espacial bens minerais conforme dados do DNPM. 
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Quadro 3.11 - Atividade de mineração nos municípios delimitados pelos limites da UGRHI-13. Fonte: DNPM (2008 – 
acesso no dia 17/11/2008) 
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Araraquara  1  1    1   10       1   
Gavião 
Peixoto 

                    

Nova Europa  1                   
Ibitinga  1     2*           39*   

Itajú                  2   
Iacanga  3            1       
Arealva                  1   
Boracéia              5    2  1 

Bauru  4*         2       7   

Pederneiras           11 1  10* 2*   12*   

Bariri  1        1    5 1  1    
Itapuí                     

Agudos  4                   
Borebi                     
Lençóis 
Paulista 

          5          

Macatuba  2            10*  1  5   
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São Manoel  4                   
Areiópolis  1                   
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Igaraçu do 
Tietê 

               1  2   

Barra 
Bonita 

  1        1   7  1  5   

Jaú          1 11  1 10*    14   
Bocaina         1  2          
Boa Esp. 
do Sul 

 3                1   

Trabiju                     
Dourado                     
Ribeirão 
Bonito 

 1         1       2   

Dois 
Córregos 

 1                3   

Min. Tietê                     
Torrinha  1                   
Brotas 1 3  1           1   2 2  
Ibaté          2           
São Carlos  3    1     2 1   5  7 17   
Analândia  1                   
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Itirapina  1         2 1   3   6 3 3* 
São Pedro                     
Matão 1                    
Tabatinga                     

*Ocorrência do bem mineral em áreas de divisa de municípios. 
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 Com base nas tipologias de extração mineral, tem-se os seguintes 

impactos: 

a) Areia: remoção da cobertura vegetal; alteração da topografia; 

desequilíbrio dos processos de transporte e deposição; assoreamento 

de ecossistemas aquáticos; poluição e contaminação dos aqüíferos; 

poluição visual; elevado número de partículas em suspensão (épocas 

de seca); alteração da fauna e da flora; alteração do canal fluvial. 

b) Argila: os mesmos do item a, acrescido da drenagem de várzeas, 

ambiente de grande importância para diversas espécies de aves e 

anfíbios, principalmente. 

c) Basalto e diabásio: quando usadas para geração de pedra britada, 

ocorre a formação de grande quantidade de pó durante as etapas de 

extração e beneficiamento (Figura 3.4); emissão de ruídos e vibrações 

tanto na perfuração e desmonte da rocha quanto no processo de 

britagem; acidentes devido ao manuseio inadequado dos explosivos; 

focos de poluição hídrica por óleos e graxas, devido a inexistência de 

sistemas eficientes de controle (caixas decantadoras ou separadoras); 

abandono de equipamentos obsoletos em locais inadequados; erosões 

em locais com declividade mais acentuada; áreas de risco, geradas pela 

instabilização de encostas, provocando movimentos de massas (quedas 

de blocos e deslocamentos de solos e rochas); lançamento de 

fragmentos à longas distâncias; assoreamento de cursos d’água, 

oriundos da remoção de partículas dos montes de estéreis do processo 

minerário; abandono de áreas de empréstimo (Figura 3.5). 

 

Para evitar os impactos mencionados ou minimizar seus efeitos, 

recomendam-se as seguintes orientações: 

 

 



                                            Relatório Técnico - nº. 402/08                                              
                                                                                 

148 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

 

Figura 3.4: Mineração de basalto, com 

destaque para a emissão de poeira por 

veículos e típico relevo de estéreis. 

Coordenadas: Fuso 22, 788258E; 

7583395N. Data: 19/06/2007.  

Figura 3.5: Área de empréstimo de 

basalto sem cerca de fechamento e com 

acúmulo de água, podendo gerar vetores 

de doenças. Coordenadas: Fuso 22, 

733759E; 7552241N. Data: 19/06/2007. 

 

 

a) Areia: estabelecimento criterioso de diretrizes técnicas quando da liberação das 

áreas; observação rigorosa das legislações ambiental e mineral; um melhor 

acompanhamento e fiscalização das diretrizes e exigências constantes dos 

processos (PAE/DNPM e PRAD/SMA); conscientização dos mineradores quanto 

a importância de se promover a atividade mineraria dentro dos princípios de 

desenvolvimento sustentável; as lagoas formadas pelo processo extrativo, não 

devem ser formadas pelo simples abandono das cavas, mas sim por meio da 

conformação correta das bordas e do fundo, incluindo o plantio da vegetação 

higrófila; revegetação com espécies nativas mediante suavização dos taludes, 

recolocação da camada de solo estocada, correção da fertilidade, implantação de 

sistema de irrigação, produção de mudas, controle de erosão; criação de áreas 

para turismo e recreação, levando-se em conta os novos impactos ambientais que 

tais usos podem acarretar, tais como: produção de lixo e esgoto, destruição do 

cenário paisagístico; compactação do solo em função de estradas de acesso e 

pátios de manobras, degradação da vegetação natural circunvizinha. 
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b) Argila: recomendações semelhantes ao ítem anterior, acrescido de uma 

manutenção de uma faixa de proteção, definida pela área de preservação 

permanente, especificada no Código Florestal; de uma recomendação de efetuar 

o desenvolvimento da extração em cava fechada e, se possível, sem ligação 

direta com o curso d’água, para se impedir a contaminação deste por material em 

suspensão; de uma implantação de sistemas de decantação (diques e bacias) 

para o caso de cavas com ligação direta com o curso d’água. 

c) Basalto e Diabásio: controle de vibrações, mediante a utilização de plano de 

fogo adequado, principalmente nas imediações de áreas habitadas; controle de 

ruídos através de equipamentos adequados (martelos hidráulicos, abafadores 

para marteletes); controle de geração de poeira (aspersão das vias e 

nebulizadores para instalações de britagem); disposição adequada de estéril 

(depósitos controlados com revegetação posterior); execução de sistemas de 

drenagem de águas pluviais; efetivação de sistemas de controle de poluição 

hídrica; implantação de cortinas vegetativas em áreas próximas aos núcleos 

urbanos, minimizando-se o impacto paisagístico e o lançamento de fragmentos. 

d) Rochas Ornamentais: as mesmas medidas adotadas para o item anterior. 

e) Água Mineral: aumento do conhecimento sobre os mananciais, por meio de 

estudos hidrogeológicos; acompanhamento e monitoramento pelo Departamento 

Nacional da Produção Mineral (DNPM) e pela Secretária de Estado da Saúde, no 

tocante às fontes poluidoras nas áreas de captação e entorno; execução periódica 

de análise químicas, físico-químicas e bacteriológicas. 

Como medidas gerais, o CBH-AP (1997) apresenta algumas medidas de 

recuperação que merecem ser avaliadas, tais como: instalação de barreiras 

vegetais (OLIVEIRA, 2007), remodelamento topográfico da área, retaludamento e 

revegetação de áreas lavradas, revegetação de taludes de barragens de rejeitos, 

remoção, estocagem e utilização da camada orgânica do solo 

superficial,remoção, estocagem e utilização da camada argilosa do solo 

superficial,remoção dirigida a estéreis e preenchimento de cavas, instalação de 

sistemas de drenagem com barragens de rejeito, reforço e revegetação em 

barragens de rejeito, transposição de rejeitos de bacias de decantação para áreas 
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lavradas, instalação de sistemas de drenagem e retenção de sedimentos, 

construção e estabilização de botas-fora, retenção e coleta de óleos e graxas, 

revegetação de taludes em acessos e vias internas, remoção de blocos rochosos 

instáveis em áreas lavradas, abatimento e revegetação de taludes marginais em 

lagos remanescentes, proteção e manejo da vegetação remanescente, indução e 

manejo da revegetação espontânea, revegetação em bermas. 

Com o apoio de pesquisas de campo e análises efetuadas e, também com 

o fornecimento de informações obtidas em Bitar & Braga (1995), no Relatório Zero 

(IPT, 2000), no trabalho de Dias (2001) e no portal do DNPM (2007/2008), 

estabeleceu-se um conjunto de proposições que deverão orientar a atuação 

governamental e da sociedade civil na definição de planos de ação para o 

segmento minerário da UGRHI 13– Tietê/Jacaré, quais sejam: 

 

1. Componentes Básicos: Criação de uma Comissão Executiva para a elaboração 

de um Plano Diretor Minerário Regional, com a participação do DNPM, e 

implementação desse Plano; estabelecimento de instrumento oficial de suporte 

legal (contrato, convênio, protocolo de intenções); cadastramento da atividade 

mineraria; proposição de um Zoneamento Ecológico Econômico, visando não 

somente a mineração, mas também as demais áreas afins; elaboração de cartas 

de adequabilidade de exploração mineral; proposta de ordenamento territorial 

compatibilizando o enquadramento dos recursos hídricos e as diretrizes do 

zoneamento ecológico-econômico. 

 

2. Propostas: regularização da atividade informal; levantamento do potencial 

mineral, principalmente referente à matéria-prima dos agregados de construção 

civil; caracterização dos insumos minerais; padronização das britas; efetivação de 

zonas especiais de extração mineral; responsabilidade técnica, delimitação das 

áreas de proteção dos recursos hídricos, criação de faixa de proteção para as 

pedreiras; dimensionamento adequado dos planos de fogo; exigência de plano de 

aproveitamento econômico; programa de fiscalização conjunta dos veículos de 

transporte; implantação do zoneamento integrado; licenciamento mineral; 



                                            Relatório Técnico - nº. 402/08                                              
                                                                                 

151 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

compensação financeira pela exploração dos recursos minerais e criação de 

áreas especiais; implementação dos Planos de Recuperação de Área Degradada 

– PRAD; diagnósticos sobre minas abandonadas, suspensas temporariamente ou 

com suspensão sem informar ao órgão responsável, bem como a situação de 

seus resíduos; identificação de passivos ambientais, integração dos dados de 

mineração com sistema de gerenciamento de recursos hídricos, estudos para 

cobrança pelo uso da água. 

 

3. Enfatizar certos aspectos relacionados com recuperação de áreas urbanas e 

rurais, degradadas por atividade de mineração (Figura 3.6), conforme frisado por 

Bitar & Braga (1995): 

a) faz-se necessário aprimorar o desenvolvimento e aplicação de técnicas de 

recuperação de áreas degradadas por mineração, apropriadas à complexidade de 

regiões urbanas; 

b) quando reabilitar (atribuir outros usos para áreas mineradas), impor como 

diretriz para a gestão responsável desses terrenos em regiões urbanas, dirigindo 

o desenvolvimento tecnológico para o reaproveitamento seqüenciado das áreas 

degradadas; 

c) incentivar o desenvolvimento de técnicas para a recuperação provisória de 

áreas abandonadas, de modo a minimizar a degradação dos terrenos e as suas 

repercussões ambientais enquanto não se completa a reabilitação; 

d) controlar as atuais áreas abandonadas no sentido de evitar sua utilização 

clandestina e o avanço das ocupações de risco, pois este fato agrava 

significativamente a dimensão do problema; 

e) executar, de maneira simultânea à mineração, a recuperação ou reabilitação de 

áreas degradadas, desde o início da explotação, o que implica rever os padrões 

tecnológicos empregados no processo produtivo; 

f) orientar a reabilitação de áreas degradadas, com base em plano de 

recuperação previamente discutido e definido conjuntamente pelo minerador, 

poder público e comunidade diretamente envolvida. 
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Fonte: FREIRE et al. (1985). 

Figura 3.6. Fases de progressão (instalação, funcionamento e desativação) de 
uma atividade minerária a céu aberto (Freire et al, 1985). 

 

4. Implantar mecanismos de compensação ambiental, desde que não seja 

utilizado como justificativa para aprovação de todo e qualquer empreendimento. 

Uma análise do grau de impacto ambiental poderá fornecer subsídios para 

identificar área que deveriam ser destinadas prioritariamente à conservação (caso 

de áreas com alto grau de impacto ambiental), bem como identificar áreas que 
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estariam sujeitas a impactos ambientais menos significativos (caso de áreas com 

baixo grau de impacto ambiental). 

5. Desenvolver auditoria ambiental informal em minerações da região. 

 

 
 

3.5.6.  INCIDÊNCIA DE DOENÇAS RELACIONADAS COM A 
ÁGUA 

 
O Quadro 3.12 apresenta as doenças cujas causas estão associadas às 

deficiências sanitárias e outros aspectos ambientais de acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças — CID 10, agrupadas na Classificação 

Ambiental das Infecções Relacionadas com a Água. 

 

Classificação Internacional de Doenças 
(CID 10, 10ª revisão versão 2003) 

Classificação ambiental das infecções 
relacionadas com a água (Ministério da Saúde, 

1998) 
Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 
Grupos 

Cólera 

I – Transmissão hídrica 

Febres tifóides e paratifóide 

Amebíase 
Diarréia e gastrenterite de origem infecciosa 
presumível 
Outras doenças infecciosas intestinais 
Outras doenças bacterianas 
Leptospirose não especificada 

Outras hepatites virais 
Shiguelose 

II – Transmissão relacionada com a higiene Tracoma 
Tifo exantemático 

Esquistossomose III – Transmissão baseada na água 

Dengue (dengue clássico) IV – Transmissão por inseto vetor que se procria 
na água 

Quadro 3.12 - Doenças relacionadas a deficiências sanitárias e outros 
aspectos ambientais. 

 

A seguir, são apresentados as descrições, os agentes etiológicos e o modo 

de transmissão das doenças relacionadas à água, conforme extraído do Guia de 
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Vigilância Epidemiológica, editados e revisados pelo Ministério da Saúde (1998 e 

2005). 

 

Grupo I - Transmissão Hídrica (ingestão ou contato com a água) 

Amebíase 

DESCRIÇÃO: Infecção causada por protozoário que se apresenta em duas 

formas: cisto e trofozoíto. Esse parasita pode atuar como comensal ou provocar 

invasão de tecidos, originando, assim, as formas intestinal e extra-intestinal da 

doença. O quadro clínico varia de uma diarréia aguda e fulminante, de caráter 

sanguinolento ou mucóide, acompanhada de febre e calafrios, até uma forma 

branda, caracterizada por desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue 

ou muco nas dejeções. Pode ou não ocorrer períodos de remissão. Em casos 

graves, as formas trofozoíticas se disseminam através da corrente sangüínea, 

provocando abcesso no fígado (com maior freqüência), nos pulmões ou no 

cérebro. Quando não diagnosticadas a tempo, podem levar o paciente ao óbito. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Entamoeba hystolytica. 

MODO DE TRANSMISSÃO: Ingestão de alimentos ou água contaminados por 

dejetos, contendo cistos amebianos. Ocorre mais raramente na transmissão 

sexual devido a contato oral-anal.  

 

Cólera – CID 10 A00 

DESCRIÇÃO: Doença infecciosa intestinal aguda, cujas manifestações clínicas 

variam, desde as formas inaparentes passando por quadros caracterizados por 

diarréia, vômitos e dor abdominal, até casos graves, que cursam com cãibras, 

inúmeras dejeções diárias com fezes aquosas, abundantes e incoercíveis, 

desidratação e choque. Esse quadro, quando não tratado prontamente, pode 

evoluir para desidratação, acidose e colapso circulatório, com choque 

hipovolêmico e insuficiência renal. Entretanto, freqüentemente a infecção é 

assintomática ou oligossintomática, com diarréia leve. A acloridria gástrica agrava 

o quadro clínico da doença.  
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AGENTE ETIOLÓGICO: Vibrio cholerae O, grupo1, biotipo clássico ou El Tor e 

sorotipos Inaba, Ogawa ou Hikojima; Vibrio cholerae O 139, também conhecido 

como Bengal. 

MODO DE TRANSMISSÃO: Principalmente, a partir da ingestão de água 

contaminada por fezes e/ou vômitos de doente ou portador. Os alimentos e 

utensílios podem ser contaminados pela água, pelo manuseio ou por moscas. 

O Cólera foi erradicado em 2001. 

 

Doenças Diarréicas Agudas  

DESCRIÇÃO: A diarréia é uma síndrome clínica de etiologia diversificada, 

caracterizada por evacuações numerosas de fezes pastosas ou aquosas. Com 

freqüência, é acompanhada de febre e vômitos. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Há uma grande diversidade de agentes que podem 

provocar a síndrome diarreica: parasitas, bactérias e virus. 

MODO DE TRANSMISSÃO: Mesmo nas áreas consideradas endêmicas, em 

certas épocas do ano ocorre tendência de elevação da incidência das diarréias. 

Esse fato vincula-se principalmente à elevação da temperatura média ambiental e 

ao regime das chuvas, cuja conjugação favorece a proliferação e transmissão de 

alguns agentes. Além desses, outros fatores particulares à região devem ser 

considerados e pesquisados quanto à possibilidade de modificar o 

comportamento das diarréias, tais como: turismo, migrações, colheitas agrícolas, 

etc. 

 

Febre Tifóide – CID 10: A01.0 

DESCRIÇÃO: Doença bacteriana aguda, de distribuição mundial, associada a 

baixos níveis sócio-econômicos, principalmente, com situações de precárias 

condições de saneamento e higiene. No Brasil, a febre tifóide ocorre sob a forma 

endêmica, com superposição de epidemias, especialmente no Norte e Nordeste, 

refletindo as condições de vida das populações dessas regiões. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Salmonella typhi, bactéria gram-negativa da família 

Enterobacteriaceae. 
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MODO DE TRANSMISSÃO: Ocorre, principalmente, de forma indireta por meio 

de água e alimentos, em especial o leite e derivados, contaminados com fezes ou 

urina de paciente ou portador. A contaminação de alimentos geralmente se dá 

pela manipulação por portadores ou oligossintomáticos, razão pela qual a febre 

tifóide é também conhecida como a doença das mãos sujas. Raramente as 

moscas participam da transmissão. O congelamento não destrói a bactéria, de 

modo que sorvetes, por exemplo, podem ser veículos de transmissão. 

 

Hepatites Virais – CID 10: B15 (Hepatite A); B16 (Hepatite B); B17.1 (Hepatite 

C); B17.8       (Hepatite D); B17.2 (Hepatite E) 

DESCRIÇÃO: As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes 

etiológicos, com tropismo primário pelo tecido hepático, que apresentam 

características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Vírus A, B, C, D e E. Existem alguns outros vírus que 

também podem causar hepatite (ex: TTV, vírus G, SEV-V). 

MODO DE TRANSMISSÃO: Quanto às formas de transmissão, as hepatites virais 

podem ser classificadas em dois grupos: o grupo de transmissão fecal-oral (A e E) 

tem seu mecanismo de transmissão ligado a condições de saneamento, higiene 

pessoal, qualidade da água e dos alimentos. O segundo grupo (B, C, e D) possui 

diversos mecanismos de transmissão, como o parenteral, sexual, 

compartilhamento de objetos contaminados (agulhas, seringas, lâminas de 

barbear, escovas de dente, alicates de manicure), utensílios para colocação de 

piercing e confecção de tatuagens e outros instrumentos usados para uso de 

drogas injetáveis e inaláveis. Há também o risco de transmissão através de 

acidentes perfurocortantes, procedimentos cirúrgicos e odontológicos e 

hemodiálises sem as adequadas normas de biossegurança. Hoje, após a triagem 

obrigatória nos bancos de sangue (desde 1978 para a hepatite B e 1993 para a 

hepatite C), a transmissão via transfusão de sangue e hemoderivados são 

relativamente raras. 
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Leptospirose – CID 10: A27 

DESCRIÇÃO: É uma zoonose de grande importância social e econômica por 

apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e 

perdas de dias de trabalho, como também por sua letalidade, que pode chegar a 

até 40% dos casos mais graves. É uma doença febril de início abrupto e seu 

espectro pode variar desde um processo inaparente até formas graves. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica 

obrigatoriamente, do gênero Leptospira, o qual apresenta duas espécies: L. 

interrogans, patogênica, e L. biflexa, saprófitas de vida livre, encontradas 

usualmente em água doce de superfície. 

MODO DE TRANSMISSÃO: A infecção humana resulta da exposição direta ou 

indireta à urina de animais infectados. A eliminação da leptospira, através da urina 

destes animais, ocorre de forma intermitente. A penetração do microrganismo dá-

se através da pele lesada ou das mucosas da boca, narinas e olhos. Pode 

também ocorrer através da pele íntegra quando imersa em água por longo tempo. 

O contato com água e lama contaminadas demonstra a importância do elo hídrico 

na transmissão da doença ao homem.  

 

Grupo II – Transmissão Relacionada com a Higiene 

Shigelose 

DESCRIÇÃO: Infecção bacteriana de expressão clínica pleomórfica, podendo se 

manifestar através de formas assintomáticas ou sub-clínicas, ou formas graves e 

tóxicas. Nas formas graves, a shigelose é doença aguda toxêmica, caracterizada 

por febre, diarréia aquosa, que pode ser volumosa e com dor abdominal. A dor 

abdominal tem característica de cólica difusa, geralmente precedendo a diarréia, 

que se constitui no sintoma mais freqüente, presente em cerca de 90% dos casos. 

De 1 a 3 dias após, as fezes se tornam mucossangüinolentas, a febre diminui e 

aumenta o número de evacuações, geralmente de pequeno volume e freqüentes, 

com urgência fecal e tenesmo (colite exsudativa). Além da febre alta, outras 

manifestações podem estar presentes, tais como: anorexia, náuseas, vômitos, 
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cefaléia, calafrios, estados totêmicos, convulsões e sinais meningíticos. Ao exame 

físico, pode-se observar hipertermia, desidratação, hipotensão, dor à palpação 

abdominal e ruídos hidroaéreos exacerbados. Nas formas leves ou moderadas, a 

shigelose pode se manifestar apenas por diarréia aquosa, sem aparecimento de 

fezes disentéricas. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Bactérias gram negativas do gênero Shigella, 

constituídas por quatro espécies S. dysenteriae (grupo A), S. flexneri (grupo B) S. 

boydii (grupo C) e S. sonnei (grupo D).  

 

MODO DE TRANSMISSÃO: Via fecal-oral. Portadores do patógeno podem 

transmitir a infecção devido às mãos mal lavadas, unhas sujas de matéria fecal 

após defecação, contaminando alimentos e objetos que podem favorecer a 

disseminação da infecção. Água e leite podem ser contaminados por fezes 

provocando a infecção. Moscas carregam o patógeno para os alimentos a partir 

da disposição inadequada de fezes e esgotos. Alimentos expostos e não 

refrigerados constituem um meio para sua sobrevivência e multiplicação. 

Ambientes fechados como creches, hospitais e similares são propícios para a 

disseminação da doença. 

 

Tifo Exantemático 

DESCRIÇÃO: A forma clínica apresenta quadro agudo de febre, calafrios, 

cefaléia, dores no corpo e prostração. A duração da doença é de duas a três 

semanas. Os pacientes que se recuperam ficam com imunidade permanente. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Microorganismo da espécie Rickettsia prowazeki. 

MODO DE TRANSMISSÃO: Essa parasitose é característica da falta de higiene e 

transmitem-se por contato direto ou por intermédio de roupas do corpo, roupa de 

cama (para o piolho do corpo) e uso de chapéus, pentes e escovas (para o piolho 

da cabeça). 
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Tracoma – CID 10: A71 

DESCRIÇÃO: É uma afecção inflamatória ocular, uma ceratoconjuntivite crônica 

reincidente que, em decorrência de infecções repetidas, produz cicatrizes, na 

conjuntiva palpebral superior, podendo levar à formação de entrópio (pálpebra 

com a margem virada para dentro do olho), e triquíase (cílios em posição 

defeituosa nas bordas da pálpebra, tocando o globo ocular). O atrito poderá 

ocasionar alterações da córnea, provocando graus variados de opacificação, que 

podem evoluir para a redução da acuidade visual, até à cegueira. A Organização 

Mundial de Saúde estima a existência de 150 milhões de pessoas com tracoma 

no mundo, das quais, aproximadamente, 6 milhões estão cegas. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Bactéria Gram negativa, a Chlamydia trachomatis, dos 

sorotipos A, B, Ba e C. 

MODO DE TRANSMISSÃO: A principal forma de transmissão é a direta, de 

pessoa a pessoa, ou indireta, através de objetos contaminados (toalhas, lenços, 

fronhas). As moscas podem contribuir para a disseminação da doença, por 

transmissão mecânica. A transmissão só é possível na presença de lesões ativas. 

 

Grupo III – Transmissão baseada na água 

Esquistossomose mansonica – CID 10 B65 

DESCRIÇÃO: A esquistossomose mansônica é uma doença infecciosa 

parasitária, causada por um verme trematódeo (Schistosoma mansoni) que habita 

os vasos sangüíneos do fígado e do intestino do hospedeiro definitivo (homem), 

cuja evolução clínica pode variar desde formas assintomáticas até as 

extremamente graves. O trematodeo utiliza caramujos de água doce, do gênero 

Biomphalaria (B. glabrata, B. tenagophila, B. straminea), como hospedeiros 

intermediários, e o homem, como hospedeiro definitivo.  

AGENTE ETIOLÓGICO: Schistosoma mansoni. 

MODO DE TRANSMISSÃO: Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes 

do hospedeiro infectado. Na água, esses eclodem, liberando larvas ciliadas 

denominadas miracídios, que infectam o caramujo. Após quatro a seis semanas, 

abandonam o caramujo, na forma de cercárias que ficam livres em corpos d’água 
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superficiais, geralmente lagos e lagoas. O contato humano com águas que 

contêm cercárias é a maneira pela qual o indivíduo adquire a esquistossomose. 

 

 

Grupo IV – Transmissão por Inseto Vetor que se Procria na Água 

Dengue – CID 10: A90 

DESCRIÇÃO: Doença febril aguda, que apresenta-se nas seguintes formas: 

infecção inaparente, Dengue Clássica (DC), Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) 

ou Síndrome do Choque da Dengue (SCD). A doença ocorre e dissemina-se 

especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio favorecem o 

desenvolvimento e a proliferação do Aedes egypti, principal mosquito vetor. 

AGENTE ETIOLÓGICO: É um vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivírus, 

pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. 

MODO DE TRANSMISSÃO: A transmissão se faz pela picada dos mosquitos 

Aedes aegypti, no ciclo ser humano - Aedes aegypti - ser humano. Após 

alimentar-se bem de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, 

depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica também 

é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, se 

alimenta num hospedeiro suscetível próximo. Não há transmissão, por contato 

direto de um doente ou de suas secreções, com uma pessoa sadia, nem de 

fontes de água ou alimento. 

 

 

3.5.6.1. INTERNAÇÕES E ÓBITOS NA REDE 
HOSPITALAR PÚBLICA 

. 

De acordo com dados da Diretoria Regional de Saúde (DRS-XVIII) e do 

Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), dos municípios pertencentes à Bacia 

Tietê-Jacaré, dentre as doenças de veiculação hídrica mais recorrentes estão a 

dengue, doenças de origem bacteriana, hepatites virais, diarréia e  gastroenterite 

e as doenças infecciosas intestinais. 
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A Tabela 3.21 retrata a situação da Bacia Tietê-Jacaré quanto aos casos 

de dengue entre os anos de 2000 e 2008. Nota-se a ocorrência de dengue em 

grande parte dos municípios da UGRHI, sendo a maior incidência da doença 

observada no município de Araraquara, com 1.725 casos no período. 

 

Tabela 3.21 – Casos de Dengue na UGRHI Tietê-Jacaré no período de 2000 a 
2008. 

MUNICÍPIOS* 
Dengue 

Ano 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

AGUDOS - - - - - - - - 1 1 
ARARAQUARA 10 196 3 2 2 5 24 305 1178 1725 

AREALVA - - - - - - - 1 - 1 
AREIOPOLIS - - - - - - - - 2 2 

BARIRI - - 8 - - - - 62 1 71 
BARRA BONITA - 160 - - - - - - - 160 

BAURU 35 94 63 - - - 23 - 137 352 
BOCAINA - - - - - - - - 1 1 
BROTAS - - - - - - - 56 1 57 

DOURADO - - - - - - 1 - - 1 
IACANGA - 1 - - - - - - - 1 

IBATÉ - 1 5 - - - - - - 6 
IBITINGA - 51 57 - 1 - 199 46 15 369 

ITIRAPINA - - - - - - - 9 - 9 
JAÚ - 17 - 1 - - - 53 - 71 

LENÇOIS PAULISTA - - - - - - - 3 - 3 
MINEIROS DO TIETÊ - - - - - - - 1 - 1 

NOVA EUROPA - - 1 - - - - - - 1 
RIBEIRÃO BONITO - - - - - 2 - - - 2 

SÃO CARLOS 3 28 - - - - - - 10 41 
TABATINGA - - - - - - - - 96 96 

TOTAL 48 548 137 3 3 7 247 536 1442 2971 

*Municípios que não apresentaram novos casos no período: Boa Esperança do Sul, Boracéia, Borebi, Dois 
Córregos, Gavião Peixoto, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapui, Macatuba, Pederneiras e São Manuel, Torrinha e 
Trabiju. 

Fonte: Divisão de Zoonoses – CVE (Dados Provisórios até 03/11/2008) 

 

 As doenças diarréicas estão ligadas, principalmente, à elevação da 

temperatura média e ao regime pluviométrico, bem como outros fatores 

particulares à região que devem ser considerados, tais como, turismo, migrações, 

colheitas agrícolas, entre outros (FUNASA, 1998).  
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O levantamento de internações por doenças diarréicas foi realizado, 

considerando-se o mês de competência, em cada ano (2003 a 2007) e por 

municípios que compõem as sub-bacias da UGRHI Tietê-Jacaré, possibilitando 

um monitoramento mais preciso dessa doença. 

A Tabela 3.22 ilustra as internações anuais da doença Diarréia e 

Gastrenterite de Origem Infecciosa Presumível segundo local de residência Os 

municípios onde há a maior incidência dessa doença são Pederneiras, Bariri e 

Barra Bonita, responsáveis por 15%, 12% e 10%, respectivamente, pelos casos.  

Tabela 3.22 - Diarréia e gastrenterite de origem infecciosa presumível: 
internação por local de residência, no período de 2003 a 2007 

MUNICÍPIOS* 
Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 

Ano 
TOTAL 

2003 2004 2005 2006 2007 
AGUDOS 56 69 72 26 - 223 

ARARAQUARA 139 111 48 69 27 394 
BARIRI 162 205 147 85 97 696 

BARRA BONITA 186 130 104 92 83 595 
BAURU 16 24 43 71 50 204 

BOA ESP. DO SUL 57 64 39 56 14 230 
BOCAINA 3 1 1 2 - 7 
BROTAS 75 57 64 52 24 272 

DOIS CÓRREGOS 1 - 1 - - 2 
DOURADO 40 53 17 - 7 117 
IACANGA 2 - 1 - - 3 

ITAPUÍ 27 37 45 39 66 214 
ITIRAPINA 11 14 17 14 14 70 

JAÚ 103 123 118 103 30 477 
LENÇOIS PAULISTA 73 45 47 49 84 298 

MACATUBA 87 118 100 73 43 421 
NOVA EUROPA 22 14 78 30 22 166 
PEDERNEIRAS 127 203 177 152 192 851 

RIBEIRÃO BONITO 53 42 49 13 10 167 
SÃO CARLOS 14 21 28 60 24 147 
SÃO MANUEL 5 - - 2 - 7 
TABATINGA 39 2 - 38 5 84 
TORRINHA 17 22 12 12 14 77 
TOTAL 1315 1355 1208 1038 806 5722 

* Municípios que não apresentaram novos casos no período: Arealva, Areiópolis, Boracéia, Borebi, Gavião 
Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itaju, Mineiros do Tietê, Trabiju.  

Fonte: DATASUS (2008) 
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Verifica-se que houve diminuição no número de casos da doença, uma vez 

que a média dos anos de 2003 a 2006 era de 21% e chegou a 14% em 2007. 

Outra doença que merece destaque pela grande incidência são as 

hepatites virais. A Tabela 3.23 apresenta os casos de hepatites virais entre os 

anos de 2003 a 2007. Os municípios que apresentaram o maior número de casos 

foram Bauru, com 421 e São Carlos com 135. 

 

Tabela 3.23 –Incidência de hepatites virais segundo internação por local de 
residência, no período de 2003 a 2007. 

MUNICÍPIOS* 
Outras hepatites virais 

Ano 
TOTAL 

2003 2004 2005 2006 2007 
AGUDOS 1 7 1 1 1 11 

ARARAQUARA 26 8 5 3 3 45 
BARIRI 3 4 1 - 10 18 

BARRA BONITA 7 2 5 8 6 28 
BAURU 14 34 60 202 111 421 

BOA ESP. DO SUL - 2 14 2 1 19 
BOCAINA - - 1 - 1 2 

 
BROTAS 5 - 3 2 3 13 

DOIS CÓRREGOS 13 5 3 7 5 33 
DOURADO 1 2 1 - - 4 
IACANGA - - 1 - - 1 

IBATÉ 2 1 1 - - 4 
IBITINGA - 1 1 3 - 5 

IGARAÇU DO TIETÊ 1 - - 8 7 16 
ITAJU - - - - - 0 
ITAPUÍ - 1 2 1 2 6 

ITIRAPINA 4 - - - - 4 
JAÚ 20 10 10 7 15 62 

LENÇOIS PAULISTA 1 7 2 3 1 14 
MACATUBA - - - 2 - 2 

NOVA EUROPA 1 - - 1 1 3 
PEDERNEIRAS - 3 2 2 6 13 

RIBEIRÃO BONITO 3 - 1 1 - 5 
SÃO CARLOS 26 17 29 42 21 135 
SÃO MANUEL - - 2 2 - 4 
TABATINGA - 10 4 2 1 17 

TOTAL 128 114 149 299 195 885 

* Municípios que não apresentaram novos casos no período: Arealva, Areiópolis, Boracéia, Borebi, Gavião 
Peixoto, Mineiros do Tietê, Torrinha, Trabiju  

Fonte: DATASUS (2008). 
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De acordo com o CID 10, ainda no grupo I — das Doenças de Transmissão 

Hídrica, verifica-se que outras doenças apresentaram expressiva ocorrência na 

UGRHI, como as Outras Doenças Infecciosas Intestinais e Outras Doenças 

Bacterianas.    

Na Tabela 3.24, observa-se o número de casos de Outras Doenças 

Infecciosas Intestinais no período de 2003 a 2007. Verifica-se que há maior 

incidência desta doença nos municípios de Dois Córregos, Igaraçu do Tietê e São 

Carlos, com 642, 2.054, 1.195 número de casos respectivamente. 

 

Tabela 3.24 – Incidência de outras Doenças Infecciosas Intestinais segundo 
internação por local de residência, no período de 2003 a 2007. 

MUNICÍPIOS* 
Outras doenças infecciosas intestinais 

Ano 
TOTAL 

2003 2004 2005 2006 2007 
AGUDOS - - - 13 30 43 

ARARAQUARA 3 1 3 3 - 10 
AREALVA - - - 5 - 5 

BARIRI 25 - 2 1 - 28 
BARRA BONITA 2 - - 3 - 5 

BAURU 81 33 24 22 25 185 
BOA ESP. DO SUL - 13 9 - - 22 

BOCAINA 55 30 27 21 29 162 
DOIS CÓRREGOS 102 106 154 165 115 642 

DOURADO 3 31 2 - - 36 
IACANGA - 8 9 6 1 24 

IBATÉ 79 67 29 27 2 204 
IBITINGA 36 25 29 25 27 142 

IGARAÇU DO TIETÊ 349 347 449 479 430 2054 
ITAPUÍ 14 7 4 2 8 35 

ITIRAPINA 1 1 - - - 2 
JAÚ 98 100 69 89 85 441 

LENÇOIS PAULISTA 1 - - 2 1 4 
MACATUBA - - - 1 - 1 

NOVA EUROPA 14 2 - - - 16 
PEDERNEIRAS - 2 2 1 1 6 

RIBEIRÃO BONITO 1 2 - - 1 4 
SÃO CARLOS 292 228 204 243 228 1195 
SÃO MANUEL 67 9 5 4 6 91 
TABATINGA 2 30 88 104 89 313 
TORRINHA 1 - 2 - 1 4 
TOTAL 1226 1042 1111 1216 1079 5674 

* Municípios que não apresentaram novos casos no período: Areiópolis, Boracéia, Borebi, Brotas, Gavião 
Peixoto, Itaju, Mineiros do Tietê, Trabiju  
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Fonte: DATASUS (2008). 

 

A incidência de casos de outras Doenças Bacterianas que ocorreram na 

UGRHI Tietê-Jacaré no período de 2003 a 2007 é observada na Tabela 3.25. Há 

destaque para os municípios Bauru, com 1.205 casos, Jaú com 650 casos e São 

Carlos com 561 casos devido à alta ocorrência da doença neste período.  

 

Tabela 3.25: Incidência de outras Doenças Bacterianas segundo internação por 
local de residência, no período de 2003 a 2007. 

MUNICÍPIOS* 
Outras doenças bacterianas 

Ano 
TOTAL 

2003 2004 2005 2006 2007 
AGUDOS 17 - - 1 1 19 

 
ARARAQUARA 87 61 67 35 20 270 

BARIRI 12 18 15 24 14 83 
BARRA BONITA 30 22 45 25 24 146 

BAURU 125 336 302 259 183 1205 
BOA ESP. DO SUL 2 1 3 - 2 8 

BOCAINA - - - 1 1 2 
BROTAS 4 4 8 6 8 30 

DOIS CÓRREGOS 8 5 3 1 2 19 
DOURADO 9 12 3 - - 24 
IACANGA 15 8 10 8 13 54 

IBATÉ 31 25 14 12 16 98 
IBITINGA 11 8 9 11 7 46 

IGARAÇU DO TIETÊ 1 - - 1 2 4 
ITAPUÍ - 5 5 1 1 12 

ITIRAPINA - 2 2 5 1 10 
JAÚ 165 168 127 118 72 650 

LENÇOIS PAULISTA 28 19 18 35 36 136 
MACATUBA - - 5 4 - 9 

NOVA EUROPA 20 15 14 17 7 73 
PEDERNEIRAS 30 15 14 11 6 76 

RIBEIRÃO BONITO 12 17 14 21 12 76 
SÃO CARLOS 102 85 123 129 122 561 
SÃO MANUEL 92 41 71 84 91 379 
TABATINGA 3 6 22 21 31 83 
TORRINHA 3 12 5 8 9 37 
TOTAL 807 885 899 838 681 4110 

* Municípios que não apresentaram novos casos no período: Arealva, Areiópolis, Boracéia, Borebi, Gavião 
Peixoto, Itaju, Mineiros do Tietê, Trabiju  

Fonte: DATASUS (2008). 
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 Observa-se que durante o período de 2003 a 2007, não houve novos casos 

de doenças como cólera, tracoma e tifo exantemático na UGRHI. 

Verificou-se a baixa incidência de doenças como febre tifóide (1 caso no 

município de Bauru), amebíase (3 casos; 2 em Tabatinga e 1 em São Carlos), 

leptospirose (5 casos;1 em cada município: Bauru, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista e 

São Manuel) e esquistossomose (4 casos, 3 em Brotas e 1 em Bauru). Ao passo 

que a shiguelose apresentou um maior  número de casos (516) sendo a 

maior incidência nos municípios de São Manuel (321 casos) e Tabatinga (188 

casos). 

Um trabalho conjunto da Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental é 

essencial para detectar possíveis problemas que possam responder pelo aumento 

de casos (acidentes no sistema público de água e esgoto, tratamento inadequado 

da água, comercialização de alimentos impróprios, contaminações ambientais, 

entre outros). 

O número de óbitos é de fundamental importância como indicador da 

gravidade do fenômeno vigiado. Sua obtenção provém de declarações de óbitos, 

padronizadas e processadas nacionalmente.  

A Tabela 3.26 mostra os casos de óbitos em decorrência das principais 

doenças de veiculação hídrica que ocorrem nos municípios da UGRHI-13. 

 

Tabela 3.26 – Número de óbitos e suas respectivas causas no período de 2003 a 
2007. 

MUNICÍPIOS* 
Número de óbitos no período de 2003-2007 

Diarréia e Gastroenterite e Outras 
Doenças  Infecciosas Intestinais Outras Doenças Bacterianas 

AGUDOS 2 - 
ARARAQUARA 4 21 

BARIRI 11 2 
BARRA BONITA 2 6 

BAURU 10 52 
BOCAINA 2 - 
BROTAS 5 1 

DOIS CÓRREGOS - 2 

DOURADO 1 - 
IACANGA - 2 

Continua... 
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Continuação da Tabela 3.26 

MUNICÍPIOS* 
Número de óbitos no período de 2003-2007 

Diarréia e Gastroenterite e Outras 
Doenças  Infecciosas Intestinais Outras Doenças Bacterianas 

IBATÉ 3 1 
IBITINGA 6 7 

IGARAÇU DO TIETÊ 6 - 
ITAPUÍ 1 - 

ITIRAPINA 2 - 
JAÚ 8 100 

LENÇOIS PAULISTA 12 3 
NOVA EUROPA 2 - 
PEDERNEIRAS 11 3 

RIBEIRÃO BONITO 1 - 
SÃO CARLOS 13 18 
SÃO MANUEL 7 - 
TABATINGA 1 - 

TOTAL 110 224 

* Municípios que não óbitos no período: Arealva, Areiópolis, Boa Esperança do Sul, Boraceia, Borebi, Gavião 
Peixoto, Itaju, Macatuba, Mineiros do Tietê, Torrinha e Trabiju  

Fonte: DATASUS (2008). 

 

Embora não se disponha de informações específicas que permitam 

identificar e comprovar o que está ocasionando os surtos de doenças registrados 

nos municípios, pode-se levantar algumas hipóteses, tais como: ineficiência no 

sistema de abastecimento público e de esgotamento sanitário, disposição 

inadequada dos resíduos sólidos doméstico e de saúde, como também, ausência 

de campanhas educativas por parte dos órgãos públicos e falta de 

conscientização da população quanto aos riscos de contaminação e proliferação 

de vetores. 

Dengue 

Verifica-se que houve um aumento no número de casos de 2000 até 2002, 

seguida de uma queda durante os anos seguintes. Essa diminuição na incidência 

provavelmente ocorreu devido às campanhas realizadas pelo estado e municípios 

para o combate da Dengue. 

A partir de 2006 houve novamente um expressivo aumento no número de 

casos, chegando em 2008 (até o dia 03/11/2008) a 1.442 casos registrados nos 

municípios da UGRHI. Araraquara é o município responsável por 58% dos casos 
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de Dengue e promove o Programa de Combate à Dengue durante o ano inteiro 

composta por equipes e frentes de trabalho. 

Diarréia 

Verifica-se uma alta incidência de diarréia no período estudado em 

municípios como Pederneiras, Bariri e Barra Bonita.  Em Bariri e Barra Bonita 

observa-se que, mesmo liderando os casos na UGHRI, ambos apresentaram uma 

diminuição no número de casos de 2003 a 2007. Esses municípios têm déficit de 

saneamento básico, sendo que Bariri coleta 100% do esgoto da cidade e não faz 

nenhum tratamento. Barra Bonita coleta 100% do esgoto e trata apenas 10% 

dele, por outro lado, Pederneiras coleta e trata 100% do esgoto. Mesmo fazendo 

tratamento do esgoto, Pederneira lidera os casos de Diarréia e gastroenterite de 

origem infecciosa na UGHRI, tendo apenas algumas variações no número de 

casos de 2003 a 2007.  

 

Hepatites virais 

Foram verificados 885 casos de hepatites virais durante os anos de 2003 a 

2007 na UGHRI Tietê-Jacaré. O município de Bauru apresentou 47% dos casos e 

São Carlos 15%. 

 

Outras Doenças Infecciosas Intestinais 

Verifica-se que há maior incidência desta doença nos municípios de Dois 

Córregos, Igaraçu do Tietê e São Carlos, com 642, 2.054, 1.195 número de casos 

respectivamente. 

Igaraçu do Tietê lidera com os casos de Outras doenças infecciosas intestinais, 

correspondendo a 36% do total. 

 

Outras Doenças Bacterianas 

Na UGRHI alguns municípios apresentaram grande incidência da doença, 

como Bauru, com 1.205 casos, Jaú com 650 casos e São Carlos com 561 casos. 

Todas as doenças apresentadas na UGHRI são transmitidas pela água, e o 

mosquito da dengue utiliza a água para seu desenvolvimento. Conclui-se então 
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que a água é um fator importante de transmissão de doenças na região e que se 

deve propor medidas para controle. 

 

3.6. MAPA SÍNTESE 
 

O Mapa Síntese/Diagnóstico (Mapa 1 - Anexo A) permite visualizar as 

principais características físicas e sócio-ambientais da UGRHI-TJ, necessários à 

gestão integrada dos recursos hídricos. 
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4. PROGNÓSTICO 

 
Neste capítulo são discutidos os aspectos relativos à priorização de usos, 

necessidade de reenquadramento de corpos d’água, além da apresentação das 

projeções de interesse à gestão dos recursos hídricos e proposição de 

recuperação de áreas críticas na UGRHI. 

 
 

4.1. PRIORIZAÇÃO DE USOS 
 

As Tabelas 3.6 e 3.7 (DAEE, 2008) apresentam a distribuição dos usos da 

água na UGRHI 13. 

Deve ser destacado, no entanto, que há lacunas significativas no 

levantamento das demandas dos setores industriais e de mineração, tanto devido 

à qualidade de informações do sistema de outorga como da inexistência de 

respostas quando do levantamento de informações em campo. Da mesma forma, 

também foi registrada elevada incerteza quanto aos dados de irrigação. 

 

Tabela 4.1 - Perfil de demanda da água na UGRHI 13, por setor usuário (%), no 
ano de 2008. 

Sub-Bacias Público Industrial Irrigação Mineração Totais 

1 32,27 33,81 33,77 0,15 100,00 

2 4,56 6,09 89,35 - 100,00 

3 13,46 80,88 5,33 0,33 100,00 

4 18,31 63,91 17,78 - 100,00 

5 64,90 31,52 2,90 0,68 100,00 

6 14,68 0,50 83,49 1,33 100,00 

Total 24,83 40,41 34,56 0,20 100,00 

 

Antes de se questionar a priorização de determinado uso na Bacia, 

recomenda-se uma etapa preliminar de otimização de uso. Neste aspecto, deve-
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se vincular a outorga à eficiência de uso, com ações para os diferentes setores 

usuários: 

a) Setor industrial: avaliação dos sistemas e práticas utilizada para uso 

eficiente da água, adoção do reúso, sistemas de controle e eliminação 

de perdas, etc.; 

b) Setor de irrigação agrícola: avaliação dos sistemas e práticas utilizadas 

para uso eficiente da água, compatibilidade com zoneamento agrícola, 

etc.; 

c) Setor de abastecimento público: avaliação da eficácia dos sistemas 

produtores de água tratada, eliminação de perdas na distribuição, 

promoção de práticas de conscientização para o consumo sustentável, 

sistemas de controle e eliminação de perdas, incentivo à atualização 

tecnológica em nível de usuário final, recuperação de cobertura vegetal 

em APPs e área de reserva legal, etc. 

Contudo, a concessão / renovação de outorga para os demais usos 

somente deve ser feita de modo que globalmente, por Sub-Bacia, o 

abastecimento público seja garantido, com margem mínima de 20% de 

segurança. 

 

 
  

4.2. PROPOSTA DE REENQUADRAMENTO DOS CORPOS 
D’ÁGUA, QUANDO HOUVER NECESSIDADE/ AVALIAÇÃO 
DA CONDIÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA COM RELAÇÃO AO 
ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CONAMA 357/05 

 

Considerando-se os dados apresentados no item 2.1.2.2 deste plano 

concluiu-se que: 

� 02 pontos monitorados pela CETESB apresentados no Quadro 2.4 

pertencem à Classe 2 segundo a lei estadual em vigor (LE nº. 
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10.755 de 22/11/77), mas não atendem a Resolução CONAMA 

357/05. 

� Considerando a baixa densidade ou até ausência de pontos de 

monitoramento em alguns corpos d’água (Tabela 2.2) e as 

informações da Tabela 2.5 (Tabela Histórica Comparativa das 

Classes de Uso – Enquadramento/Desconformidadesdos Corpos 

d’Água da UGRHi 13) recomenda-se que sejam instalados novos 

pontos de monitoramento da qualidade das águas na bacia, para 

que haja a revisão do enquadramento atual. 

 

Na Tabela 2.5 foram apresentadas o nº de parâmetros, para cada ponto de 

monitoramento, que não atendem à Resolução CONAMA 357/05. Atualmente 

nenhum dos pontos de monitoramento da UGRHI atendem à Classe 2, se 

considerada a resolução do CONAMA (Quadro 2.4). 

 

 

4.3. PROJEÇÕES 
4.3.1.  POPULAÇÃO (TOTAL, URBANA E RURAL) 

 
As projeções demográficas obedeceram aos anos de correspondência do 

Plano Plurianual — PPA, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. O PPA 

estrutura a ação do Estado para um quadriênio, através da concepção de 

programas intersetoriais, multissetoriais ou a identificação de temas transversais. 

A possibilidade de realizar o planejamento integrado elimina a duplicidade de 

esforços e de gastos do planejamento público. 

Foram adotados os anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 e 

2019, para a elaboração das projeções da população total dos municípios da 

UGRHI-13. A projeção da população total apresentada é o resultado da somatória 

das projeções elaboradas para os residentes urbanos e rurais. 
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Para a elaboração dessas estimativas utilizou-se das tgcas obtidas para o 

período de 2007/00, aplicadas até o ano de 2012. A partir do modelo matemático 

de regressão obteve-se as estimativas populacionais para os anos de 2015, 2016 

e 2019. Esse método permite maior consistência quanto aos resultados obtidos 

no longo prazo, na medida em que a regressão exige maior número de intervalos, 

para a melhor concordância entre os resultados das medições. 

Na seqüência, apresentam-se as projeções populacionais totais (Tabela 

4.2), urbanas (Tabela 4.3) e rurais, (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.2 – População Total Censo 2000, Contagem de População 2007 e Projeções Demográficas Totais – UGRHI 13. 

Municípios 

População Total - IBGE 
UGRHI 13 - Projeção da População Total 

Censo  Contagem 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2019 

Agudos 32.459 34.221 34.478 34.736 34.997 35.259 35.524 36.329 36.601 37.431 

Araraquara 182.240 195.815 197.832 199.870 201.928 204.008 206.109 212.544 214.733 221.437 

Arealva 7.240 7.504 7.542 7.581 7.619 7.658 7.697 7.816 7.856 7.976 

Areiópolis 10.293 10.630 10.679 10.728 10.777 10.827 10.877 11.028 11.078 11.232 

Bariri 28.187 30.995 31.420 31.850 32.286 32.729 33.177 34.559 35.033 36.493 

Barra Bonita 35.439 35.090 35.041 34.992 34.943 34.894 34.845 34.699 34.650 34.505 

Bauru 315.493 347.601 352.433 357.331 362.298 367.334 372.440 388.188 393.584 410.225 

Boa Esperança do Sul 12.551 13.208 13.308 13.410 13.511 13.614 13.718 14.033 14.139 14.464 

Bocaina 9.419 10.299 10.431 10.564 10.700 10.837 10.975 11.402 11.548 11.997 

Boracéia 3.736 4.128 4.187 4.248 4.309 4.371 4.434 4.628 4.695 4.901 

Borebi 1.927 2.172 2.173 2.174 2.175 2.176 2.177 2.180 2.181 2.184 

Brotas 18.838 20.996 21.324 21.656 21.994 22.337 22.686 23.764 24.135 25.282 

Dois Córregos 22.484 24.384 24.669 24.958 25.250 25.545 25.844 26.762 27.075 28.037 

Dourado 8.598 8.751 8.773 8.795 8.817 8.839 8.861 8.928 8.950 9.017 

Gavião Peixoto 4.123 4.103 4.100 4.097 4.094 4.092 4.089 4.080 4.077 4.069 

Iacanga 8.275 9.074 9.195 9.317 9.441 9.566 9.694 10.086 10.220 10.633 

Ibaté 26.378 28.040 28.287 28.536 28.787 29.040 29.296 30.076 30.341 31.149 

Ibitinga 46.534 49.951 50.475 51.005 51.541 52.082 52.629 54.304 54.875 56.621 

Igaraçu do Tietê 22.596 23.085 23.157 23.228 23.300 23.373 23.445 23.664 23.737 23.959 

Continua... 
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Continuação da Tabela 4.2 

Municípios 

População Total - IBGE 
UGRHI 13 - Projeção da População Total 

Censo  Contagem 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2019 

Itaju 2.635 2.624 2.622 2.621 2.619 2.618 2.616 2.611 2.610 2.605 

Itapuí 10.358 11.605 11.795 11.989 12.185 12.385 12.588 13.218 13.435 14.107 

Itirapina 12.805 13.889 14.052 14.216 14.382 14.551 14.721 15.244 15.422 15.970 

Jaú 111.921 125.469 127.539 129.644 131.783 133.957 136.167 143.020 145.379 152.695 

Lençóis Paulista 54.936 59.366 60.043 60.727 61.420 62.120 62.828 65.001 65.742 68.016 

Macatuba 15.729 16.173 16.238 16.303 16.368 16.433 16.499 16.698 16.765 16.967 

Mineiros do Tietê 11.390 11.760 11.814 11.868 11.923 11.978 12.033 12.200 12.256 12.426 

Nova Europa 7.286 9.047 9.331 9.624 9.926 10.238 10.559 11.586 11.949 13.111 

Pederneiras 36.567 40.270 40.842 41.422 42.010 42.607 43.212 45.079 45.719 47.694 

Ribeirão Bonito 11.237 11.383 11.498 11.614 11.731 11.850 11.970 12.336 12.461 12.842 

São Carlos 192.639 212.956 216.023 219.133 222.289 225.490 228.737 238.761 242.199 252.814 

São Manuel 36.502 37.797 37.986 38.176 38.367 38.559 38.751 39.336 39.532 40.128 

Tabatinga 12.967 13.965 14.113 14.263 14.414 14.567 14.721 15.194 15.355 15.849 

Torrinha 8.824 8.918 8.931 8.945 8.958 8.972 8.985 9.026 9.039 9.080 

Trabiju 3.901 1.441 1.250 1.084 940 816 708 462 401 261 

Total da UGRHI 13 1.326.507 1.436.710 1.453.581 1.470.705 1.488.082 1.505.722 1.523.612 1.578.842 1.597.772 1.656.177 

% UGRHI 13/ESP 3,58 3,60 3,61 3,61 3,62 3,62 3,63 3,62 3,62 3,63 

Total do Estado de SP* 37.032.403 39.827.570 40.244.216 40.665.337 41.090.983 41.521.203 41.956.046 43.614.293 44.103.116 45.569.583 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2000 e Contagem de População 2007 site (www.ibge.gov.br). Pesquisa e elaboração das projeções 
demográficas efetuadas em setembro de 2008. 
*O Estado de São Paulo e os Municípios de Araraquara, Bauru e São Carlos tiveram sua população estimada, para o ano de 2007, pelo IBGE. 
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Tabela 4.3: População Urbana Censo 2000, Contagem de População 2007 e Projeções Demográficas – UGRHI 13. 

Municípios 

População Total - IBGE 
UGRHI 13 - Projeção da População Urbana 

Censo  Contagem 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2019 

Agudos 30.692 32.632 32.877 33.123 33.372 33.622 33.874 34.642 34.901 35.693 

Araraquara 173.569 186.262 188.180 190.119 192.077 194.055 196.054 202.175 204.257 210.634 

Arealva 5.245 5.330 5.357 5.385 5.412 5.439 5.467 5.552 5.580 5.665 

Areiópolis 8.560 9.588 9.632 9.676 9.721 9.766 9.811 9.947 9.992 10.131 

Bariri 26.050 29.460 29.864 30.273 30.687 31.108 31.534 32.847 33.298 34.686 

Barra Bonita 34.537 34.361 34.313 34.265 34.217 34.169 34.121 33.978 33.930 33.788 

Bauru 310.442 341.418 346.164 350.975 355.853 360.800 365.815 381.283 386.583 402.928 

Boa Esperança do Sul 10.753 11.732 11.821 11.911 12.001 12.093 12.185 12.465 12.559 12.848 

Bocaina 8.546 9.272 9.391 9.511 9.633 9.756 9.881 10.265 10.396 10.801 

Boracéia 3.283 3.676 3.729 3.783 3.837 3.892 3.948 4.121 4.181 4.364 

Borebi 1.478 1.939 1.940 1.941 1.942 1.943 1.943 1.946 1.947 1.950 

Brotas 16.127 18.876 19.171 19.469 19.773 20.082 20.395 21.365 21.698 22.729 

Dois Córregos 20.232 23.109 23.379 23.653 23.930 24.209 24.493 25.363 25.659 26.571 

Dourado 7.839 8.146 8.166 8.187 8.207 8.228 8.248 8.311 8.331 8.394 

Gavião Peixoto 2.749 3.275 3.273 3.270 3.268 3.266 3.264 3.257 3.254 3.248 

Iacanga 7.074 8.032 8.139 8.247 8.357 8.468 8.581 8.928 9.046 9.412 

Ibaté 25.112 27.132 27.371 27.612 27.855 28.100 28.347 29.102 29.358 30.140 

Ibitinga 43.860 22.976 23.217 23.461 23.707 23.956 24.208 24.978 25.241 26.044 

Igaraçu do Tietê 22.389 22.855 22.926 22.997 23.068 23.140 23.212 23.428 23.501 23.720 
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Continuação da Tabela 4.3 

Municípios 

População Total - IBGE 
UGRHI 13 - Projeção da População Urbana 

Censo  Contagem 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2019 

Itaju 1.644 1.738 1.737 1.736 1.735 1.734 1.733 1.729 1.729 1.725 

Itapuí 9.588 11.025 11.206 11.390 11.576 11.766 11.959 12.557 12.764 13.402 

Itirapina 11.178 12.547 12.694 12.842 12.992 13.145 13.299 13.771 13.932 14.427 

Jaú 107.198 121.229 123.229 125.263 127.330 129.430 131.565 138.187 140.466 147.535 

Lençóis Paulista 52.350 57.830 58.489 59.156 59.831 60.513 61.202 63.319 64.041 66.256 

Macatuba 14.993 15.704 15.767 15.830 15.893 15.956 16.021 16.214 16.279 16.475 

Mineiros do Tietê 10.962 11.302 11.354 11.406 11.459 11.512 11.564 11.725 11.779 11.942 

Nova Europa 6.475 8.373 8.636 8.907 9.187 9.475 9.772 10.723 11.059 12.134 

Pederneiras 34.092 37.095 37.622 38.156 38.698 39.248 39.805 41.525 42.114 43.934 

Ribeirão Bonito 9.959 10.535 10.641 10.749 10.857 10.967 11.078 11.417 11.533 11.885 

São Carlos 183.433 202.402 205.317 208.273 211.272 214.315 217.401 226.928 230.196 240.285 

São Manuel 34.043 36.142 36.323 36.504 36.687 36.871 37.054 37.614 37.801 38.371 

Tabatinga 10.183 11.670 11.794 11.919 12.045 12.173 12.302 12.697 12.832 13.244 

Torrinha 7.289 7.742 7.753 7.765 7.777 7.789 7.800 7.836 7.847 7.883 

Trabiju 1.230 1.350 1.171 1.016 881 764 663 433 376 245 

Total da UGRHI 13 1.253.154 1.346.755 1.362.643 1.378.769 1.395.135 1.411.749 1.428.600 1.480.626 1.498.460 1.553.488 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2000 e Contagem de População 2007 site (www.ibge.gov.br). 
*O Estado de São Paulo e os Municípios de Araraquara, Bauru e São Carlos tiveram sua população estimada, para o ano de 2007, pelo IBGE. 
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Tabela 4.4: População Rural Censo 2000, Contagem de População 2007 e Projeções Demográficas – UGRHI 13. 

Municípios 

População Total - IBGE 
UGRHI 13 - Projeção da População Rural 

Censo  Contagem 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2019 

Agudos 1.767 1.589 1.601 1.613 1.625 1.637 1.650 1.687 1.700 1.738 

Araraquara 8.671 9.553 9.652 9.751 9.851 9.953 10.055 10.369 10.476 10.803 

Arealva 1.995 2.174 2.185 2.196 2.207 2.219 2.230 2.264 2.276 2.311 

Areiópolis 1.733 1.042 1.047 1.052 1.056 1.061 1.066 1.081 1.086 1.101 

Bariri 2.137 1.535 1.556 1.577 1.599 1.621 1.643 1.712 1.735 1.807 

Barra Bonita 902 729 728 727 726 725 724 721 720 717 

Bauru 5.051 6.183 6.269 6.356 6.445 6.534 6.625 6.905 7.001 7.297 

Boa Esperança do Sul 1.798 1.476 1.487 1.499 1.510 1.521 1.533 1.568 1.580 1.616 

Bocaina 873 1.027 1.040 1.053 1.067 1.081 1.094 1.137 1.152 1.196 

Boracéia 453 452 458 465 472 479 486 507 514 537 

Borebi 449 233 233 233 233 233 234 234 234 234 

Brotas 2.711 2.120 2.153 2.187 2.221 2.255 2.291 2.399 2.437 2.553 

Dois Córregos 2.252 1.275 1.290 1.305 1.320 1.336 1.351 1.399 1.416 1.466 

Dourado 759 605 607 608 610 611 613 617 619 623 

Gavião Peixoto 1.374 828 827 827 826 826 825 823 823 821 

Iacanga 1.201 1.042 1.056 1.070 1.084 1.098 1.113 1.158 1.174 1.221 

Ibaté 1.266 908 916 924 932 940 949 974 983 1.009 

Ibitinga 2.674 26.975 27.258 27.544 27.834 28.126 28.421 29.326 29.634 30.577 

Igaraçu do Tietê 207 230 231 231 232 233 233 236 236 239 
Continua... 
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Continuação da Tabela 4.4 

Municípios 

População Total - IBGE 
UGRHI 13 - Projeção da População Rural 

Censo  Contagem 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2019 

Itaju 991 886 885 885 884 884 883 882 881 880 

Itapuí 770 580 589 599 609 619 629 661 671 705 

Itirapina 1.627 1.342 1.358 1.374 1.390 1.406 1.422 1.473 1.490 1.543 

Jaú 4.723 4.240 4.310 4.381 4.453 4.527 4.602 4.833 4.913 5.160 

Lençóis Paulista 2.586 1.536 1.554 1.571 1.589 1.607 1.626 1.682 1.701 1.760 

Macatuba 736 469 471 473 475 477 478 484 486 492 

Mineiros do Tietê 428 458 460 462 464 466 469 475 477 484 

Nova Europa 811 674 695 717 739 763 787 863 890 977 

Pederneiras 2.475 3.175 3.220 3.266 3.312 3.359 3.407 3.554 3.605 3.760 

Ribeirão Bonito 1.278 848 857 865 874 883 892 919 928 957 

São Carlos 9.206 10.554 10.706 10.860 11.017 11.175 11.336 11.833 12.003 12.529 

São Manuel 2.459 1.655 1.663 1.672 1.680 1.688 1.697 1.722 1.731 1.757 

Tabatinga 2.784 2.295 2.319 2.344 2.369 2.394 2.419 2.497 2.523 2.605 

Torrinha 1.535 1.176 1.178 1.180 1.181 1.183 1.185 1.190 1.192 1.197 

Trabiju 150 91 79 68 59 52 45 29 25 16 

Total da UGRHI 13 70.832 89.955 90.938 91.936 92.947 93.973 95.012 98.216 99.312 102.689 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2000 e Contagem de População 2007 site (www.ibge.gov.br). 
*O Estado de São Paulo e os Municípios de Araraquara, Bauru e São Carlos tiveram sua população estimada, para o ano de 2007, pelo IBGE.
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Até 2019 a UGRHI-TJ terá uma população total de 1.656.177, 3,63% do 

total projetado para todo o Estado de São Paulo no mesmo período. Bauru, São 

Carlos e Araraquara serão, respectivamente, os municípios mais populosos, em 

termos totais. Esses 3 municípios responderão, juntos, por 53,4% da população 

da Bacia em 2019. 

 
 

4.3.2.  ÍNDICES  
 
A partir dos dados identificados no diagnóstico específico e das metas 

gerais, foi projetado um conjunto de índices de atendimento (Tabela 4.5), sendo 

considerados os seguintes aspectos: 

a) Consumo de água: tendo como meta atingir índice mínimo de 150 L/hab.dia em 

2019. Caso o município já se encontre dentro da meta, deverá mantê-la. Cabe 

ressaltar que não há unanimidade em relação a esta meta de consumo per capita 

de água, encontrando-se recomendações que variam de 108,4 L/hab.dia 

(ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS, apud SABESP, 2008), 131,4 L/hab.dia 

(PURA-USP, 2008) a 200 L/hab.dia (MACINTYRE, 1986). 

Tendo em vista o atual perfil de consumo per capita dos municípios da Bacia e 

considerando-se a estratégia de metas gradativas, optou-se por recomendar a 

meta de 150 L/hab.dia. 

b) Distribuição de água: visto que todos os municípios da UGRHI 13 apresentam, 

praticamente o índice de 100% de atendimento da população, a meta é de manter 

esse índice até o ano de 2019; 

c) Redução do índice de perda física no sistema de abastecimento a 10%, até 

2019. Caso o município já se encontre dentro da meta, deverá mantê-la; 

d) Coleta de esgoto: tendo como meta atingir índice de 100% de atendimento da 

população, até 2019. Caso o município já se encontre dentro da meta, deverá 

mantê-la; 

e) Tratamento de esgoto: tendo como meta atingir índice de 100% de tratamento 

do esgoto coletado, até 2019. Caso o município já se encontre dentro da meta, 

deverá mantê-la; 
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f) Adequação de sistemas de disposição final de resíduos sólidos municipais: 

tendo como meta que todos os municípios da UGRHI estejam dispondo seus 

resíduos em sistemas com IQR = 8,1, até 2019. Caso o município já se encontre 

dentro da meta, deverá mantê-la. 

As metas para os anos de 2011 e 2015 foram determinadas por meio de 

tendência linear pelo ajuste de uma reta, aplicando-se o método do quadrado 

mínimo.  
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Tabela 4.5 - Indicadores propostos para avaliação da evolução da gestão na UGRHI-13. 

Município 

Água 
 (Consumo = 150 L/hab.dia) 

Água – Distribuição          
 (= 100%) 

Perda – Distribuição        
  (= 20%) 

Esgoto – Coleta 
  (= 100%) 

Esgoto Tratamento                    
(= 100%) 

Lixo - IQR (= 10,0) 

2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 

Agudos 163,2 158,8 154,4 150,0 95,8 97,2 98,6 100,0 44,2 36,1 28,1 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 5,1 6,1 7,1 8,1 

Araraquara 227,5 201,6 175,8 150,0 98,9 99,3 99,6 100,0 33,8 29,2 24,6 20,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,0 7,4 7,7 8,1 

Arealva 174,7 166,4 158,2 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20,4 20,2 20,1 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,1 5,4 6,8 8,1 

Areiópolis 147,6 147,6 147,6 147,6 95,2 96,8 98,4 100,0 41,0 34,0 27,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,5 7,0 7,6 8,1 

Bariri 179,5 169,6 159,8 150,0 98,4 98,9 99,5 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 4,7 5,8 7,0 8,1 

Barra Bonita 184,7 173,1 161,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0 33,3 26,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10,0 40,0 70,0 100,0 6,0 6,7 7,4 8,1 

Bauru 165,4 160,2 155,1 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,6 35,7 27,9 20,0 96,0 97,3 98,7 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 5,6 6,4 7,3 8,1 
Boa 
Esperança do 
Sul 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 98,0 98,7 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,5 7,7 7,9 8,1 

Bocaina 170,5 163,7 156,8 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35,4 30,3 25,1 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8 8,8 8,8 8,8 

Boracéia 159,6 156,4 153,2 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27,8 25,2 22,6 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,1 6,1 7,1 8,1 

Borebi 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 8,7 8,7 8,7 8,7 

Brotas 199,4 182,9 166,5 150,0 98,0 98,7 99,3 100,0 22,2 21,5 20,7 20,0 90,0 93,3 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,7 8,7 8,7 8,7 

Dois 
Córregos 160,6 157,0 153,5 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 21,1 20,7 20,4 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 9,3 9,3 9,3 9,3 

Dourado 159,7 156,5 153,2 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,7 33,8 26,9 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 8,3 8,3 8,3 8,3 

Gavião 
Peixoto 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 8,4 8,4 8,4 8,4 

Iacanga 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 6,5 7,0 7,6 8,1 

Ibaté 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 80,0 86,7 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Ibitinga 181,7 171,2 160,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27,0 24,7 22,3 20,0 82,0 88,0 94,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 7,3 7,6 7,8 8,1 

Continua... 
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Continuação da Tabela 4.5 

Município 

Água 
 (Consumo = 150 L/hab.dia) 

Água – Distribuição          
 (= 100%) 

Perda – Distribuição        
  (= 20%) 

Esgoto – Coleta 
  (= 100%) 

Esgoto Tratamento                    
(= 100%) Lixo - IQR (= 10,0) 

2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019 
Igaraçu do 
Tietê 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 9,4 9,4 9,4 9,4 

Itaju 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,7 9,7 9,7 9,7 

Itapuí 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 80,0 86,7 93,3 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 3,5 5,0 6,6 8,1 

Itirapina 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 95,0 96,7 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,6 7,8 7,9 8,1 

Jaú 259,1 222,8 186,4 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,4 28,9 24,5 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,0 90,0 95,0 100,0 4,2 5,5 6,8 8,1 
Lençóis 
Paulista 210,1 190,1 170,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44,9 36,6 28,3 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 6,5 7,0 7,6 8,1 

Macatuba 165,3 160,2 155,1 150,0 95,0 96,7 98,3 100,0 44,6 36,4 28,2 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,3 8,3 8,3 8,3 

Mineiros do 
Tietê 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 8,4 8,4 8,4 8,4 

Nova Europa 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 98,0 98,7 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,1 9,1 9,1 9,1 

Pederneiras 164,0 159,4 154,7 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,4 42,9 31,5 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,3 6,9 7,5 8,1 
Ribeirão 
Bonito 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 96,0 97,3 98,7 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 7,2 7,5 7,8 8,1 

São Carlos 178,0 168,6 159,3 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,8 40,5 30,3 20,0 96,0 97,3 98,7 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 8,5 8,5 8,5 8,5 

São Manuel 159,4 156,3 153,1 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,8 35,2 27,6 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,2 7,5 7,8 8,1 

Tabatinga 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 97,0 98,0 99,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 9,3 9,3 9,3 9,3 

Torrinha 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 7,1 7,4 7,8 8,1 

Trabiju 179,5 169,6 159,8 150,0 99,0 99,3 99,7 100,0 37,1 31,4 25,7 20,0 90,0 93,3 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,6 8,6 8,6 8,6 
Consumo per capita, Distribuição, Perdas: SNIS (2008) 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. Diagnóstico dos serviços de água e esgoto. SNIS, 2008. Disponível em: < www.snis.gov.br>. Acesso em nov.2008. 
Esgoto (coleta e tratamento) e IQR: CETESB (2008)  
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Tais indicadores são complementares e não substituem os demais 

indicadores constantes no item 7.2. Sua proposição segue a seguinte lógica: (i) 

interferir em variáveis-chave do impacto dos vários processos no ambiente como 

um todo; (ii) adotar o princípio da precaução, ou seja, priorizar prevenção, 

minimização e eliminação da nocividade. À medida que for melhorada a qualidade 

dos dados disponíveis sobre a Bacia, outros indicadores devem ser incorporados 

para o monitoramento de ações que, por um lado, garantam a preservação dos 

recursos hídricos ora existentes na Bacia e, por outro, promovam a recuperação 

da quantidade e da qualidade destes recursos. 

 

 

 

4.4. PROPOSTA PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS 
 

Em função da situação dos recursos hídricos da UGRHI-13, bem como de 

discussões entre a equipe técnica de elaboração do Plano e o Comitê, foram 

estabelecidas metas preconizadas para curto (período 2008 - 2011), médio 

(período 2012 - 2015) e longo prazos (período 2016 - 2019), apresentadas no 

item 5 deste relatório e no Anexo C – Metas e Ações. Neste item serão 

destacadas as metas que visam a recuperação de áreas críticas. 

O Quadro 4.1 apresenta a síntese das Metas Gerais adotadas pelo CBH-

TJ que estão relacionadas à recuperação de áreas críticas. O Anexo C traz o 

detalhamento das ações referentes a cada uma das metas citadas. 

 
Meta Descrição da Meta 

MG 1.4 Realizar levantamento visando o planejamento e conservação de recursos hídricos e a elaboração 
de estudos e projetos 

MG 2.1 Implementar o gerenciamento efetivo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (inclui 
outorga, fiscalização, cobrança) 

MG 2.2 Promover a articulação interinstitucional, a participação e a parceria com o setor privado 

MG 3.2 Recuperar a qualidade dos recursos hídricos incentivando o tratamento de esgotos urbanos. 

MG 3.3 Ampliar ações de proteção e controle de cargas poluidoras difusas, decorrentes principalmente de 
resíduos sólidos, insumos agrícolas, extração mineral e erosão. 

MG 3.4 Ampliar ações de licenciamento e fiscalização visando assegurar a qualidade das águas 
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Meta Descrição da Meta 
superficiais e subterrâneas. 

MG 3.5 Apoiar os municípios no atendimento  de problemas cruciais de qualidade da água para 
abastecimento em áreas críticas 

MG 4.1 Promover o uso racional dos recursos hídricos. 

MG 4.3 Estabelecer diretrizes e medidas contra superexplotação e contaminação de águas subterrâneas 

MG 5.1 Apoiar as iniciativas de implantação de medidas não estruturais no controle de inundações 

MG 5.2 Elaborar planos e projetos específicos visando o controle de eventos hidrológicos extremos 

MG 5.3 Implementar as intervenções estruturais de controle de recursos hídricos 

MG 5.4 Prevenir e administrar as conseqüências de eventos hidrológicos extremos 

MG 6.1 Promover o desenvolvimento tecnológico e treinar e capacitar o pessoal envolvido na gestão dos 
recursos hídricos, em seus diversos segmentos. 

Quadro 4.1 - Metas Gerais do Plano de Bacia da UGRHI-4, diretamente ligadas a 
recuperação de áreas degradadas. 
 
 
 

4.4.1.  ÁREAS ESPECIAIS PARA A GESTÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS CONSIDERANDO 
DISPONIBILIDADE E USO RACIONAL 

 
A) Area do Sistema Aquífero Guarani 

Na UGRHI-TJ, o Aquífero Guarani ocorre nas áreas correspondentes às 

Formações Pirambóia e Botucatu. 

A principal área de recarga de águas subterrâneas em estudo na UGRHI é 

a Bacia experimental do Córrego da Onça, área de afloramento do Aqüífero 

Guarani localizada no município de Itirapina. Como esse, outros estudos devem 

ser realizados para se conhecer as outras áreas de recarga tanto do Aqüífero 

Guarani, como dos demais aqüíferos que ocorrem na UGRHI (Cenozóico, Bauru e 

Serra Geral), pois são áreas que merecem atenção especial, como preservação 

da vegetação remanescente, principalmente as matas ciliares, a restrição de uso 

do solo desses locais (não permitir implantação de obras), entre outros cuidados. 

 

B) Áreas protegidas e fragmentos de vegetação remanescentes 

Para promover a recuperação e a conectividade entre os fragmentos é 

fundamental o constante monitoramento dos remanescentes de vegetação. A 
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execução de estudos que permitam o conhecimento e o controle da dinâmica das 

alterações constatadas nas áreas com remanescentes da vegetação natural e 

também do reflorestamento depende da comparação de levantamentos e 

quantificações efetuados em diferentes períodos. No monitoramento, portanto, é 

feita a comparação entre mapas elaborados a partir de imagens que permitem 

inferências retrospectivas na análise de séries temporais para conhecimento das 

razões históricas que deram origem às modificações eventualmente constatadas 

no presente, sendo de suma importância investimentos neste processo. 

• Avaliação de riscos e impactos à saúde em função da degradação dos 

recursos naturais deve ser realizada, para um melhor entendimento e 

mapeamento da relação entre atividades antrópicas e interferências nas 

condições de saúde e qualidade de vida da população; 

• Realização de um programa de esclarecimento e incentivo a criação de 

unidades de conservação no âmbito municipal; 

• A valoração da diversidade deve ser vista como um importante instrumento 

para a gestão municipal, o qual pode gerar informações econômicas 

importantes no incentivo à recuperação e preservação das áreas naturais 

presentes nos municípios da UGRHI Tietê Jacaré; 

• Um levantamento de autos de infração por município deve ser realizado, 

pois desta forma pode-se obter informações sobre o histórico destes 

municípios com relação aos procedimentos de degradação da 

biodiversidade local; e 

• Estabelecimento de programas de monitoramento. Uma análise da 

evolução das áreas ambientais degradadas na UGRHI-TJ pode ser 

realizada através de imagens de satélite. 

 

De acordo com o art. 1º, parágrafo 2º, inciso II, Áreas de Preservação 

Permanente são áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
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assegurar o bem-estar das populações humanas (incluído pela Medida Provisória 

nº 2.166-67, de 2001). 

Toda extensão da APP é intocável e a supressão parcial ou total da sua 

vegetação só será autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, 

quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. E 

quando da presença da APP em propriedade rural, a supressão de sua vegetação 

dependerá de autorização do órgão competente. 

A Tabela 4.6 apresenta as Unidades de Conservação (UCs) da UGRHI 13, 

e na Tabela 4.7 estão relacionados os remanescentes de vegetação natural nos 

municípios da UGRHI. 

 

Tabela 4.6 - Unidades de Conservação e outras áreas especialmente protegidas 
na UGRHI 13. 
UCs e Outras 

Áreas 
Especialmente 

Protegidas 

Diplomas 
Legais 

Área Total 
Aprox. (ha) 

Municípios 
Abrangidos 

Atributos Protegidos 

EE de 
Sebastião 
Aleixo da Silva 
(Estadual) 

Dec. Est. n° 
26.890/87 

218.306,00 Bauru 

Flora: Mata Atlântica (Floresta 
Estacional Semidecidual, 
destacando-se paineira, ipê-
amarelo, peroba, araticum, pau-
marfim). 
Fauna representativa: veado, tatu, 
cutia, macaco, paca, quati. 

EE Itirapina 
(Estadual) 

Dec. Lei Est 
n°. 22.335/84 

272.692,00 Itirapina e Brotas Flora: Cerrado 

EE São Carlos 
(Estadual) 

Dec. Est. n° 
26.890/87 

64.900,00 São Carlos 

Flora: Mata Atlântica (Floresta 
Estacional Semidecidual) peroba-
rosa.  
Fauna representativa: jacu, cutia, 
macaco, capivara, onça, garça, 
pica-pau, gavião, pomba. 

APA 
Corumbataí-
Botucatu-Tejupá 
(Estadual) – 
Perímetro 
Botucatu 

Dec. Est. n° 
20.960/83 e 
Resolução 
SMA n ° 

05/05 
(Constituição 
do Conselho 

Gestor). 

235.635,00 

São Manuel; perten-
cendo a outras 
UGRHIs os municí-
pios de Bofete, 
Botu-catu, 
Porangaba e Torre 
de Pedra (10); 
Angatuba, Guareí 
(14); Avaré, Itatinga 
e Pardinho (17). 

Cuestas Basálticas, Morros 
Testemunhos 
Recursos Hídricos Superficiais, 
Aqüífero Guarani 
Patrimônio Arqueológico. 

Continua... 
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continuação da Tabela 4.6 
UCs e Outras 

Áreas 
Especialmente 

Protegidas 

Diplomas 
Legais 

Área Total 
Aprox. (ha) 

Municípios 
Abrangidos 

Atributos Protegidos 

APA 
Corumbataí-
Botucatu-Tejupá 
(Estadual) – 
Perímetro 
Corumbataí 

Dec. Est. n° 
20.960/83 

272.692,00 

Barra Bonita, 
Brotas, Dois 
Córregos, Itira-pina, 
Mineiros do Tietê, 
São Carlos, São 
Manuel e Torrinha; 
pertencendo à 
UGRHI 5 os se-
guintes municípios: 
Analândia, 
Charque-ada, 
Corumbataí, 
Ipeúna, Santa Maria 
da Serra, São 
Pedro e Rio Claro. 

Cuestas Basálticas, Morros 
Testemunhos 
Recursos Hidricos Superficiais, 
Aqüífero Guarani 
Patrimônio Arqueológico 

APA Ibitinga 
(Estadual) 

Lei Est. n° 
5.536/87 

64.900,00 Ibitinga  Várzeas, lagoas e áreas alagadas 

APA Rio 
Batalha 
(Estadual) 

Lei Est. n° 
10.773/01 

235.635,00 

Agudos e Bauru; 
pertencendo a 
outras UGRHIs os 
municípi-os de 
Avaí, Balbinos, 
Pirajuí, Piratininga, 
Presidente Alves, 
Reginópolis e Uru 
(16) e Duartina e 
Gália (17) 

Flora: Cerrado Recursos Hídricos 

RPPN Reserva 
Ecológica 
Amadeu Botelho 

Portaria n° 
19/00 

142,88 Jaú 

Fauna representativa: macaco-
prego, cutia, gambá, veado-
catingueiro, tamanduá-mirim, 
quati, esquilo, lagarto, papa-
formiga. 

EEx de 
Araraquara 

Ocupação 
1964 

143,3 Araraquara Flora: Cerrado e cerradão. 

EEx de Bauru Escritura 
18/04/29 43,09 Bauru Flora: Cerrado. 

EEx de Itirapina Dec. Est. n° 
28.239/57 

3.212,81 Itirapina Flora: Cerrado. 

EEx de Jaú Dec. Est. n° 
39.128/61 258,65 Jaú Flora: Mata Atlântica (Floresta 

Estacional Semidecidual), cerrado. 

EEx 
Pederneiras 

- - Pederneiras 

Flora: Mata Atlântica (Floresta 
Estacional Semidecídua), cerrado;  
Fauna representativa: veado-
catingueiro. 

Fonte: IF (2008) 
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Tabela 4.7 - Remanescentes de vegetação natural nos municípios com sede na  
UGRHI 13. 

MUNICÍPIO Área (ha) 
Vegetação natural 
remanescente (ha) 

% 

Agudos 95.500 11.278 11,8 
Araraquara 101.100 5.818 5,8 
Arealva 47.900 3.103 6,5 
Areiópolis 8.500 193 2,3 
Bariri 44.400 1.372 3,1 
Barra Bonita 14.200 118 0,8 
Bauru 67.400 5.959 8,8 
Boa Esperança do Sul 67.000 6.314 9,4 
Bocaina 36.100 4.590 12,7 
Boracéia 11.300 205 1,8 
Borebi 34.800 3.113 8,9 
Brotas 106.200 10.565 9,9 
Dois Córregos 59.900 3.500 5,8 
Dourado 20.200 2.738 13,6 
Gavião Peixoto 24.100 827 3,4 
Iacanga 55.100 3.006 5,5 
Ibaté 29.600 2.211 7,5 
Ibitinga 69.600 3.403 4,9 
Igaraçu do Tietê 9.000 20 0,2 
Itaju 22.600 1.189 5,3 
Itapuí 14.000 25 0,2 
Itirapina 56.700 6.360 11,2 
Jaú 68.700 1.032 1,5 
Lençóis Paulista 80.800 4.082 5,1 
Macatuba 22.600 289 1,3 
Mineiros do Tietê  19.800 842 4,3 
Nova Europa 15.900 571 3,6 
Pederneiras 76.500 3.601 4,7 
Ribeirão Bonito  47.200 6.773 14,3 
São Carlos 113.200 13.031 11,5 
São Manuel 84.500 2.912 3,4 
Tabatinga 36.300 2.113 5,8 
Torrinha 32.300 1.784 5,5 
Trabijú 5.700 666 11,7 
TOTAL 1.598.700 113.603  

Fonte: SMA (2007). 

  O mapa intitulado “Áreas indicadas para incremento da 

conectividade”, resultado do projeto “Diretrizes para conservação e 

restauração da biodiversidade no estado de São Paulo”, do Programa Biota 
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– FAPESP, demonstra que a UGRHI 13 apresenta um mosaico de áreas 

indicadas como alvo de ações para restauração de APP, averbação de 

Reserva Legal e criação de RPPN, incrementando a conectividade entre os 

remanescentes existentes nesta bacia hidrográfica. 

Observa-se, na Figura 4.1, que a região que engloba boa parte das 

Sub-Bacias SB1- Rio Jacaré-Guaçu e afluentes diretos do Rio Tietê e SB2- 

Rio Jacaré-Pepira e afluentes diretos do Rio Tietê está classificada como 

área prioritária para incremento da conectividade. 

Esse mapeamento permite priorizar ações de planejamento ambiental 

como a indicação de áreas destinadas à criação de APPs e Reservas 

Legais, bem como a indicação de áreas para restauração, implantando 

corredores ecológicos que permitam o incremento da conectividade da 

paisagem e o fluxo de espécies. Além disso, medidas como estas 

possibilitam a disponibilização de serviços ambientais para a população e 

para o meio ambiente, como a melhoria na qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos e, conseqüentemente, no abastecimento de água para a 

população. 

De acordo com a Resolução CONAMA No 9/96, corredor entre 

remanescentes caracteriza-se como sendo uma faixa de cobertura vegetal 

existente entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e 

avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de 

trânsito para a fauna residente nos remanescentes. Os corredores entre 

remanescentes constituem-se de matas ciliares em toda sua extensão e de 

faixas marginais definidas por lei, assim como de faixas de cobertura 

vegetal existentes nas quais seja possível a interligação de remanescentes, 

em especial, às unidades de conservação e áreas de preservação 

permanente. 
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Figura 4.1 - Áreas indicadas para incremento da conectividade na UGRHI 13 
(restauração de APP, averbação de reserva legal e criação de RPPN). 

 
 

Segundo o artigo 3o da Resolução SMA 8/08, a recuperação florestal 

deverá ser priorizada nas seguintes áreas: (i) de APP, em especial aquelas 

localizadas em cabeceiras de nascentes e olhos d’água; (ii) com elevado 

potencial de erodibilidade dos solos; (iii) de interligação de fragmentos florestais 

remanescentes na paisagem regional (corredores ecológicos); (iv) localizadas em 

zonas de recarga hídrica e de relevância ecológica; (v) e em áreas localizadas em 

zonas de amortecimento de Unidades de Conservação. 

Com o intuito de identificar as áreas críticas para investimento em 

recuperação florestal, a Tabela 4.8 apresenta os critérios selecionados para 

priorização das sub-bacias. Observa-se que as regiões mais problemáticas da 

UGRHI 13 dizem respeito às Sub-Bacias SB1- Rio Jacaré-Guaçu e afluentes 

diretos do Rio Tietê e SB2- Rio Jacaré-Pepira e afluentes diretos do Rio 

Prioridades* 

* A prioridade foi determinada pela sobreposição de 
informações de oito grupos de trabalho, que estudaram 
aves, aracnídeos e insetos, répteis e anfíbios, peixes, 
mamíferos, paisagem, criptógamas e fanerógamas 

Fonte: adaptado de FIORAVANTI (2007). 
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Tietê, com maior concentração de APPs em nascentes, elevado potencial de 

erodibilidade, presença de áreas prioritárias para implantação de corredores 

ecológicos, localização predominante em área de recarga hídrica e presença de 

zona de amortecimento de UC. 

 

Tabela 4.8 - Critérios para identificação e priorização de Sub-Bacias críticas quanto 
à recuperação da vegetação natural presentes nas Unidades de Conservação e 
áreas correlatas da UGRHI 13. 

Critérios para priorização das  
Sub-Bacias 

Sub-Bacias 
SB1 SB2 SB3/ SB4 SB5 SB6 

Maior concentração de APPs em nascentes  X X     

Elevado potencial de erodibilidade 
(suscetibilidade muito alta) X X X   X 

Presença de áreas prioritárias para 
implantação de corredores ecológicos X X     

Localização predominante em área de recarga 
hídrica X X   X X 

Presença de zona de amortecimento de UC X X     

 

 

 

 

 

4.4.2.  QUALIDADE 
4.4.2.1. CURSOS D’ÁGUA E TRECHOS COM 

REENQUADRAMENTO NECESSÁRIO 
 

Quanto ao enquadramento dos corpos d’água, propõe-se a regularização 

dos parâmetros não conformes, o que ocorrerá concomitantemente ao 

atendimento dos índices projetados para o saneamento no item 4.3.2 (Índices) 

(Tabela 4.5). 
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4.4.2.2.  ÍNDICE DE CARGA META PARA ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E TRATAMENTO 

 
Não há, na UGRHI, até o momento, estudos ou propostas para definição 

de metas para lançamento de carga nos cursos d’água.  

As ações referentes a esgotamento, tratamento e outros aspectos 

relacionados à qualidade dos recursos hídricos na UGRHI estão inseridas na 

Meta Geral (MG) 3, sendo apresentadas detalhadamente no Anexo C – Metas e 

Ações. 

Na Tabela 4.5 do item 4.3.2 deste relatório foram realizadas projeções a 

serem atingidas nos índices de coleta e tratamento de esgoto, atendimento da 

rede de água, bem como coleta e disposição de resíduos, auxiliando na 

priorização de obras e projetos a ser implantados na UGRHI-13 para equacionar 

os problemas relativos ao comprometimento da qualidade e da quantidade dos 

recursos hídricos. 
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5. CENÁRIOS 
 

Neste item apresenta-se o planejamento da implementação das ações 

previstas para o CBH-TJ de acordo com diferentes cenários: cenário desejável, 

cenário piso e cenário recomendado. O conjunto completo das ações, período 

2008-2019, é apresentado no Anexo C – Metas e Ações. 

No item 5.1 são apresentadas as ações necessárias à resolução dos 

problemas na UGRHI-13 no cenário desejável, propostas para serem 

implementadas no período 2008-2011, 2012-2015 e 2016-2019, 

independentemente da atual e futura garantia de capacidade de investimento. 

Já no item 5.2, são apontadas as ações para as quais os recursos já estão 

garantidos, constituindo assim o cenário piso e por isso, programaram-se os 

investimentos apenas no período 2008-2011.  

Por último, no item 5.3, apresenta-se o planejamento da implementação de 

ações que representam recursos adicionais de 10% em relação ao total do 

cenário piso, para o que se avalia como sendo factível de obtenção adicional no 

período 2008-2011, constituindo, então, o cenário recomendado. 

 
 

5.1. CENÁRIO DESEJÁVEL: IDENTIFICAÇÃO DE METAS DE 
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS  

 

Este item contém a descrição geral das ações que poderão ser iniciadas, e 

eventualmente concluídas, nos períodos 2008-2011 (Quadro 5.1), 2012-2015 

(Quadro 5.2) e 2016-2019 (Quadro 5.3). Aqui foram contempladas aquelas ações 

indicadas no processo de elaboração participativa do Plano como sendo 

importantes de serem executadas, desconsiderando-se as limitações 

orçamentárias. As metas definidas junto ao CBH são apresentadas na forma de 

programas de investimentos no Quadro 6.1 e com detalhamentos no Anexo C. O 

montante total correspondente ao cenário desejável é de R$ 274.418.119,41. 
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Metas Cenário desejável para o período 2008-2011 

Meta 1: Criar e 
manter atualizada 
uma Base de 
Dados do Estado 
de São Paulo 
(BDRH-SP) 
relativa às 
características e 
situação dos 
recursos hídricos. 

A 1.1.1.1: Implantar sistema de banco de dados básicos (BDRH-TJ), para apoiar o acompanhamento 
de projetos previstos e realizados para a UGRHI. 

A 1.1.1.2: Promover a atualização permanente dos dados. 

A 1.1.3.1: Efetuar concepção e execução do cadastramento de usuários (urbano, industrial, agrícola, 
aqüicultura, dentre outros). 

A 1.1.3.2: Cadastrar todos os poços perfurados, em operação e abandonados, desenvolvendo 
mecanismos de incentivo e estímulo ao seu cadastramento. 

A 1.1.3.6: Desenvolver projeto de estudo da relação custo/benefício e outros aspectos que 
influenciam as águas subterrâneas, nas extensas áreas de plantio de cana. 

A 1.1.4.1 Disponibilizar a BDRH-TJ no site do SIGRH-SP 
A 1.1.4.2. Sensibilizar o ente público para a divulgação de informação pública solicitada para fins de 
pesquisa, assessoria a comissões e arenas de deliberação pública, e para o cidadão comum no tema 
de interesse da Gestão dos Recursos Hídricos. 

A 1.2.1.1: Planejar a rede de coleta de dados que alimentará a BDRH-TJ. 

A 1.2.2.1: Desenvolver diagnóstico da situação dos recursos hídricos, em escala de detalhe. 

A 1.2.2.2: Efetuar inventário de fontes de poluição industrial, de serviços etc. 

A 1.2.2.3: Levantar fontes difusas de poluição urbanas e rurais: agrotóxicos e antigas erosões 
aterradas com lixo, dentre outras. 

A 1.2.2.4: Cadastramento e caracterização de fontes de poluição industrial, de serviços etc. 

A 1.2.3.1: Efetuar Projeto Multi – Institucional 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. 

A 1.2.3.3: Elaboração de carta hidrogeológica da UGRHI em escala 1:250.000. 

A 1.2.3.4: Elaboração de critérios de avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea. Sugere-se o 
critério da “Avaliação de Impactos Ambientais”, com base no disposto na Resolução N. 15 do CNRH. 
Procura-se determinar a variação máxima de potencial, fluxo no aqüífero observando-se restrições de 
impacto, por exemplo, sobre as vazões básicas de recursos superficiais. 

A 1.2.3.7: Elaborar mapa de uso e ocupação das terras da UGRHI, na escala 1:250.000, incluindo 
atualizações de coberturas vegetais (IF) e trabalhos de campo. 

A 1.2.3.8: Confeccionar mapa de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, baseando-se no 
mapa elaborado por IG/ CETESB/DAEE (1997). 

A 1.2.4.2: Adequar a quantidade de pluviógrafos instalados na UGRHI de acordo com a 
recomendação de um posto a cada quatro pluviometros. 

A 1.4.1.3: Elaborar e publicar o Plano de Bacia (2008-2011) 

A 1.4.2.1: Inventariar, localizar e inserir na BDRH-TJ os pontos críticos quanto ao lançamento de 
cargas poluentes, conflitos, eventos críticos, usos diferenciados do solo, assim como áreas 
legalmente protegidas, com maior susceptibilidade à erosão e inundações, submetidas a ações 
desencadeadoras de processos erosivos, extração de areia e/ou supressão de cobertura vegetal 

A 1.4.5.1: Elaborar estudos para regulamentação e programas de desenvovlimento sustentável em 
áreas de proteção de mananciais (APMs), promovendo sua regulamentação. 

Meta 2: Gerir 
efetiva e 
eficazmente os 
recursos hídricos 

A 2.1.1.1: Empreender ações de gestão de recursos hídricos que contribuam para melhorar as 
condições sócio-econômicas dos municípios de menor IDH, no sentido de elevar o índice destes 
municípios para um nível igual ou próximo ao da média atual da UGRHI, objetivando ainda elevar o 
IDH médio da UGRHI para um valor igual ou superior a 0,8 , considerado pelo PNUD – Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento como indicativo de regiões de alto Desenvolvimento humano. 
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Metas Cenário desejável para o período 2008-2011 

superficiais e 
subterrâneos de 
modo a garantir o 
seu uso 
doméstico, 
industrial, 
comercial, 
ecológico, 
recreacional, na 
irragação e 
geração de 
energia, em 
navegação, na 
pecuária e outros 
setores. 

A 2.1.2.1: Efetuar estudo voltado para o planejamento e gerenciamento integrado dos recursos 
hídricos nas áreas com vocação para aglomeração urbana, que concentrarão cerca de 30%  da 
população  regional em 2010. 

A 2.1.2.2: Apoiar a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento. 

A 2.1.2.3: Formular ações e medidas visando à articulação entre o Plano Diretor de Saneamento do 
município,  o Plano da Bacia e o Plano Estadual. 

A 2.1.2.5: Desenvolver estudos para estabelecimento de  diretrizes para proteção de captações de 
abastecimento público. 

A 2.1.2.7: Seleção de áreas de baixa fertilidade, com vistas ao estabelecimento de zonas para 
promoção  da recuperação da flora e da fauna,  e conservação dos solos. 

A 2.1.4.1: Promover um trabalho cultural de articulação entre os municípios componentes da UGRHI, 
num esforço regional. 

A 2.1.5.1: Analisar os problemas jurídicos institucionais relacionados aos recursos hídricos da UGRHI. 

A 2.1.5.2: Implantar a Agência de Bacia da UGRHI TJ 

A 2.1.6.1: Motivar a formação de associação de usuários. 

A 2.1.7.2: Divulgação da Lei nº 9.866/97, voltada para recuperação e proteção de mananciais. 

A 2.1.7.3: Discutir e estabelecer mecanismos eficazes e facilitadores da aplicação da 
legislação,portarias e normas de proteção das águas subterrâneas. 

A 2.1.7.4: Estudar mecanismos que viabilizem com maior eficácia a aplicação da legislação, normas e 
portarias pertinentes ao licenciamento e autorização da explotação das águas subterrâneas. 

A 2.1.8.1: Idealizar sistema de cobrança pelo uso da água e simular operação e implantação. 

A 2.1.8.2: Inserir nas políticas de cobrança de água, políticas sócio-econômicas que garantam o 
acesso e o uso da água pelos diferentes estratos socioeconômicos. 

A 2.1.8.3: Definir prioridades na outorga para captação de água, visando seu uso sustentável. 

A 2.1.9.1: Discutir conceitualmente e estabelecer modelos de implantação de aproveitamentos 
múltiplos dos recursos hídricos. 

A 2.1.9.2: Regulamentar a implantação de estruturas adequadas à prática de atividades múltiplas. 

A 2.1.10.1: Recuperar matas ciliares de cursos d’ água (revegetação, gerenciamento de microbacias, 
proteção de mananciais). 

A 2.1.10.2: Estudar e selecionar áreas para implantação de Unidades de Conservação. 

A 2.1.10.3: Instituir APAs (Áreas de Proteção Ambiental). 

A 2.1.10.4: Estabelecimento de diretrizes para recuperação e preservação de áreas de recarga dos 
aqüíferos, notadamente para o Aqüífero Guarani. 

A 2.1.10.5: Incentivar a re-vegetação de áreas prioritárias e de áreas protegidas. 

A 2.1.10.6: Incentivar a formação de áreas de preservação permanente, de reservas legais, de 
corredores. 

A 2.1.10.7: Realizar levantamentos do passivo ambiental, principalmente com relação às áreas de 
preservação permanente, e criar ações e propostas para recuperar as APPs. 
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Metas Cenário desejável para o período 2008-2011 

A 2.1.10.8: Promover, prioritariamente, a elaboração de um plano para preservação das pequenas 
nascentes e para o aumento da proteção em torno delas. 

A 2.1.10.9: Priorizar uma forte fiscalização, a ser executada pelos municípios e pela esfera estadual, 
sobre as áreas de preservação permanente, sobre as pequenas nascentes. 

A 2.1.10.10:Mapear estudos referentes à fauna e à flora da UGRHI 

A 2.1.10.11: Incentivar ações de pesquisas e levantamentos de informações sobre a biodiversidade e 
garantir a disponilbilização destas, balizando-se com o disposto na portaria 9 do Ministério do Meio 
Ambiente, de 23/01/2007. 

A 2.1.10.12: Incentivar a definição e o mapeamento, em cada município da UGRHI, das respectivas 
APPs em função de características específicas locais. 

A 2.2.1.1: Promover seminários para estudos específicos sobre articulação intra e inter estadual e 
com a União para gerenciamento do Rio Tietê. 

A 2.2.1.2: Realizar modelagens de dados, concepção e implantação de sistema de gerenciamento 
das informações de interesse aos recursos hídricos. 

A 2.2.2.1: Promover seminários para incentivo à participação do setor privado no CBH-TJ. 

A 2.2.2.2: Promover discussões dos problemas da UGRHI por assuntos mais específicos como, por 
exemplo, a piscicultura ou a irrigação, visando permitir uma discussão técnica que esclareça quais 
tecnologias e processos podem ser menos impactantes. 
A 2.2.3.1: Diagnóstico voltado para identificação de novos produtos que otimizem e potencializem o 
uso do terminal intermodal de Pederneiras ou que apontem novos locais com vocação semelhante, às 
margens da Hidrovia Tietê. 

A 2.2.3.2: Executar diagnósticos ao longo das áreas de influência da hidrovia do Tietê, que apontem 
fragilidades e vocações para o seu desenvolvimento sustentado regional. 

A 2.2.3.3: Executar diagnóstico ambiental das áreas de mineração desativadas. 

A 2.2.4.1: Elaborar o PDPA da UGRHI TJ. 

A 2.3.1.1: Consolidar e implementar os Indicadores de Sustentabilidade para Gestão de Recursos 
Hídricos (CISGRH) no âmbito da UGRHI – Tietê-Jacaré, visando o acompanhamento, monitoramento 
e avaliação da eficácia do Plano de Bacia. 

Meta 3: Proteger, 
recuperar e 
promover a 
qualidade dos 
recursos hídricos 
com vistas à 
saúde humana, à 
vida aquática e à 
qualidade 
ambiental. 

A 3.1.1.1: Desenvolver estudos para reenquadramento dos corpos d’ água considerando-se as 
classes de usos preponderantes. 

A 3.1.1.2: Estabelecer metas ambientais de preservação e conservação e, após recuperação, avaliar 
as alternativas de reenquadramento dos corpos d’água da UGRHI. 

A 3.2.1.1: Avaliar os impactos do sistema de saneamento in situ  no solo e mananciais superficiais. 

A 3.2.2.1: Implementar ou complementar a rede coletora de esgoto articuladamente com a elaboração 
e execução de um Plano Diretor Setorial. 

A 3.2.3.1: Fomentar a viabilização de financiamento em nível local, estadual, nacional e internacional 
para o tratamento dos esgotos urbanos. 

A 3.3.1.1: Estabelecer programa de controle integrado da instalação de equipamentos públicos e 
privados, potencialmente poluidores dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

A 3.3.1.2: 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. 

A 3.3.1.3: Efetuar monitoramento e prognósticos sobre atividades industriais e seus reflexos nos 
diversos aspectos dos recursos hídricos da UGRHI. 

A 3.3.1.5: Promover a articulação com os serviços de limpeza urbana municipais no sentido de 
minimizar a disposição de lixo nas vias públicas e terrenos baldios. 

A 3.3.2.1:  Realizar levantamentos nos corpos d’ água da área rural, para identificar os tipos e as 
quantidades de produtos (agrotóxicos, herbicidas, etc) que têm sido utilizados nas atividades 
agropecuárias, identificando que problemas podem acarretar às populações. 
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Metas Cenário desejável para o período 2008-2011 

A 3.3.2.2: Promover o monitoramento de áreas contaminadas, identificado qual tipo de contaminação 
está ocorrendo e sua natureza, visando não somente o diagnóstico dos problemas, mas a execução 
de medidas que os solucionem. 
A 3.3.3.1: Desenvolver programa de identificação, cadastramento e espacialização de áreas urbanas 
e rurais erodidas e assoreadas, estabelecendo diretrizes e orientações voltadas para a correção dos 
problemas constatados, assim como para a prevenção da evolução desses processos. Efetuar 
levantamento de erosões rurais, com estudo de detalhe em feições erosivas previamente 
fotointerpretadas e em locais potencializadores do processo. 

A 3.3.3.5: Desenvolver projeto que forneça subsídios orientativos e diretrizes de controle de erosões 
urbanas, periurbanas e rurais, bem como estimativas de custos e priorização de correções. 

A 3.3.4.1: Desenvolver, projetos de coleta seletiva do lixo urbano com vistas a 
preservação/conservação dos recursos hídricos e de disposição adequada de resíduos. 
A 3.3.4.3: Conceber projeto e implantar aterro em valas para município com menos de 20.000 
habitantes. 

A 3.3.4.4: Instalação de Aterros Sanitários nas cidades com mais de 20.000 hab. 

A 3.3.4.5: Promover ações integradas entre os municípios da UGRHI na área de resíduos sólidos, 
como também o fomento à formação de consórcios para tratamento dos mesmos. 
A 3.3.8.1: Instalação e manutenção de centros para reposição florestal e controle de atividades 
impactantes do meio biótico (flora e fauna). 

A 3.3.8.4: Formular diretrizes para recuperação de áreas degradadas. 

A 3.3.8.5: Discutir e propor subsídios para criação de incentivos para averbação de áreas de 
fragmentos florestais, em áreas de propriedade particular. 
A 3.3.9.1: Criação de uma Comissão Executiva para a elaboração de um Plano Diretor Minerário para 
a UGRHI e implementação deste Plano, com as seguintes diretrizes/ atividades: regularização da 
atividade informal; levantamento do potencial mineral; caracterização dos insumos minerais; 
padronização das britas; efetivação de zonas especiais de extração mineral; responsabilidade técnica, 
delimitação das áreas de proteção dos recursos hídricos, criação de faixa de proteção para as 
pedreiras; dimensionamento adequado dos planos de fogo; exigência de plano de aproveitamento 
econômico; programa de fiscalização conjunta dos veículos de transporte; implantação do 
zoneamento integrado; licenciamento mineral; análise do grau de impacto ambiental da atividade 
mineraria e respectivo cálculo de valores de compensação ambiental; implementação dos Planos de 
Recuperação de Área Degradada – PRAD; compensação financeira pela exploração dos recursos 
minerais e criação de áreas especiais. 

Meta 4: Contribuir 
para o 
desenvolvimento 
do Estado e do 
País, assegurando 
o uso múltiplo, 
racional e 
sustentável dos 
recursos hídricos 
em benefício das 
gerações 
presentes e 
futuras. 

A 4.1.1.1: Estabelecer, junto com órgãos e instituições competentes, critérios e metodologias de 
avaliação e controle de estações de tratamento de esgoto. 

A 4.1.1.2: Implantar obras de saneamento básico (redes de esgoto, emissários e instalação de 
estações de tratamento). 

A 4.1.1.3: Obras de esgoto.(inclui tratamento de esgoto) 

A 4.1.1.4: Outras ações (saneamento). 

A 4.1.1.5: Obras de água. 

A 4.1.1.6: Implantar, melhorar ou complementar os sistemas de tratamento de água. 

A 4.1.2.1: Formular ações para que a UGRHI se prepare diante de surtos econômicos intensivos (por 
exemplo, da cana e da laranja) inclusive no que se refere ao uso e ocupação do solo dos 34 
municípios que a compõem. 

A 4.1.4.1: Elaborar diagnóstico da situação atual de captação, lançamentos e comprometimentos 
ecológicos nas áreas de grandes usuários industriais. 

A 4.1.4.2: Estabelecer critérios para locação de novas indústrias. 

A 4.1.4.3: Desenvolver estudos que estabeleçam diretrizes para tratamento, reuso e recirculação da 
água industrial. 
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Metas Cenário desejável para o período 2008-2011 

A 4.1.4.4: Desenvolver projetos que possibilitem apontar as diferentes tendências de consumo de 
água e respectivas alternativas de garantia de abastecimento e de gerenciamento de conflitos, 
considerando-se a grande vocação industrial da UGRHI. 
A 4.1.4.5: Executar projetos de diagnósticos que subsidiem a instalação sustentada de pólos ou 
distritos ou unidades industriais. 

A 4.1.4.6: Efetuar cadastro detalhado do uso da água na indústria. 

A 4.1.4.7: Estudar fontes alternativas de abastecimento de água para a indústria. 

A 4.1.4.8: Instituir programa de auto-monitoramento dos efluentes industriais. 

A 4.1.5.1: Fortalecer a atuação do DAEE, incluindo o recurso de acionar o Ministério Público no caso 
de captações clandestinas. 

A 4.1.6.1: Desenvolver projetos para avaliar perdas de água e gerar subsídios que orientem a 
economia de água. 

A 4.1.6.2: Desenvolver estudo para formatação de diretrizes sobre equipamentos e processos que 
proporcionem economia de água. 

A 4.1.6.3: Estabelecimento de diretrizes voltadas para os municípios usuários de águas subterrâneas, 
locais e regionais, com vistas ao uso e preservação do recurso. 

A 4.1.7.1: Elaborar programas orientativos de redução de perdas (físicas e não físicas) para nível de 
25% para as Prefeituras Municipais e as concessionárias de água e esgoto. 

A 4.3.1.1: Elaborar estudos detalhados para a proposição de diretrizes e medidas de proteção e 
controle nas áreas identificadas como potencialmente críticas ou vulneráveis quanto à 
superexplotação e/ou contaminação de aqüíferos; efetuar nessas áreas zoneamento de uso e 
ocupação do solo. 

Meta 5: Minimizar 
as conseqüências 
de eventos 
hidrológicos 
extremos e 
acidentes que 
indisponibilizem a 
água. 

A 5.1.1.1: Fomentar em nível municipal, a elaboração de legislação de proteção de várzeas e  áreas 
alagadas/ alagáveis. 

A 5.2.1.1: Elaborar diagnósticos e planos de macrodrenagem em áreas urbanas com problemas de 
inundações. 

A 5.2.1.2: Promover a recuperação do sistema de drenagem urbana e estimular a infiltração, sempre 
que possível, da água de escoamento superficial. 

A 5.2.1.3: Fomentar a ampliação significativa de áreas verdes urbanas, como por exemplo, 
implantando o IPTU Verde nos municípios da UGRHI, visando incentivar a diminuição da área 
impermeabilizada. 

A 5.3.1.1: Desenvolver projetos de cooperação com municípios, compreendendo subsídios técnicos 
para controle e defesa contra inundações. 

A 5.3.1.2: Fomentar, junto às atividades agrícolas, práticas para implantar curvas de nível e outros 
dispositivos, a fim de evitar erosões e enchentes. Promover e incentivar que tais atividades construam 
seus próprios reservatórios de amortecimento para minimizar o fluxo direcionado aos corpos d’ água. 

A 5.4.1.1: Desenvolver, operar e manter atualizado sistema de informações sobre áreas inundáveis. 

A 5.4.1.2: Desenvolver ações preventivas e corretivas para combater o assoreamento  e a obstrução 
dos corpos d’ água por lixo e entulho. 
A 5.4.1.3: Cadastrar, cartografar e elaborar zoneamento de áreas inundáveis, estabelecendo 
diretrizes, em forma de manual técnico, que possam ser utilizadas no disciplinamento do uso e 
ocupação do solo urbano e no estabelecimento, pela Defesa Civil, de planos preventivos ou de 
contingência. 

A 5.4.1.4: Caracterizar evolução dos danos e prejuízos materiais e imateriais relacionados às chuvas, 
considerando o segmento social afetado (domicílios urbanos, comércio e serviço urbanos, indústria, 
domicílios rurais e estabelecimentos  produtivos e de serviços em zona rural) 

A 5 4.1.5: Capacitar as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil para a coleta, sistematização e 
análise de informação quantitativa e qualitativa de danos visando o planejamento das ações de 
prevenção, resposta, reabilitação e recuperação diante de desastres relacionados às chuvas. 

A 5.4.1.6: Capacitar professores da rede pública e privada para educação infantil para a redução de 
desastres. 
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Metas Cenário desejável para o período 2008-2011 

Meta 6: Promover 
desenvolvimento 
tecnológico e 
capacitação de 
recursos 
humanos, 
comunicação 
social e incentivo 
a educação 
ambiental em 
recursos hídricos. 

A 6.1.1.1: Incentivar estudos e pesquisas de nível superior em recursos hídricos da UGRHI. 

A 6.1.1.2: Discutir formatos de parceria entre universidades, institutos de pesquisa e órgão técnicos 
diversos com o CBH. 
A 6.1.1.3:  Incentivar extensão universitária, na forma de mini-cursos, oficinas e afins, no tema de 
gestão de conflitos relacionados à água. 
A 6.1.1.4 : Incentivar pesquisas sociológicas sobre as dimensões de gênero do manejo dos recursos 
hídricos, potencial e restrições das práticas usuais, no meio urbano e rural, para a gestão sustentável 
do recurso. Idem, em relação à cultura caipira e em relação aos idosos. Apoiar a publicação dos 
estudos realizados. 

A 6.1.2.1 : Realizar treinamento do usuário irrigante e industrial em racionalização do uso da água. 

A 6.1.2.2: Formar e treinar Agentes Ambientais. 

A 6.1.3.1: Oferecer curso de "Qualidade Total Rural" para produtores rurais. 

A 6.1.3.2: Incentivar o trabalho dos coletivos educadores junto aos produtores rurais visando evitar o 
desperdício de água. 

A 6.2.1.1: Organizar eventos semestrais alusivos à água. 

A 6.2.1.2: Equipar o CBH-TJ com equipamentos eletrônicos (computadores, datashow, câmeras etc.) 
para utilizar nos trabalhos cotidianos e em eventos na UGRHI. 

A 6.2.2.1: Melhoria dos instrumentos de comunicação e divulgação das informações do Comitê. 

A 6.2.2.2: Criação de mecanismos e incentivos para troca de informações entre os diversos agentes 
que compõem a UGRHI, visando aprimorar o conhecimento acerca dela com informações 
constantemente atualizadas, utilizando-se de tecnologias online. 

A 6.2.2.3: Promover a articulação com os meios de comunicação (televisão, rádio, jornais, etc) 
visando difundir informações para sensibilizar os cidadãos para questões referentes à UGRHI. 

A 6.3.1.1: Implementar programa para conscientização do uso dos recursos hídricos na UGRHI, 
valorizando os saberes tradicionais que já balizam práticas rotineiras sustentáveis. 

A 6.3.1.2: Promover, por meio dos coletivos educadores, a sensibilização para as questões referentes 
à UGRHI, visando estabelecer estratégias a fim de envolver os cidadãos na participação e divulgação 
das audiências públicas. 

A 6.3.1.3: Apoiar atividades de Educação Ambiental de entidades de âmbito regional. 

A 6.3.1.4: Inclusão de disciplina de educação ambiental na grade curricular do ensino básico (público 
e privado). Já é incluído como Tema Tranversal e deve permanecer transversalizado, conforma dos 
parâmetros Curriculares nacionais. 
A 6.3.1.5: Promover o desenvolvimento da cidadania nas creches e nas escolas, conscientizando 
sobre os direitos e deveres. 

A 6.3.1.6: Desenvolver projeto de ecoturismo para despertar consciência de preservação e ampliar 
opções de entretenimento da população. 

A 6.3.1.7: Concepção e Implementação de Programa de Educação Ambiental. 

A 6.3.1.8: Instituição/Criação de áreas designadas “Reservas da Biosfera”, conforme sugerido pela 
Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO), como parte do 
Programa Homem e a Biosfera (MAB). 

A 6.3.1.9: Desenvolver programa de educação ambiental e de divulgação voltados para a 
popularização, entre os agricultores da região, da utilização de técnicas conservacionistas do solo, na 
prevenção e combate à erosão na forma laminar e de pequenos sulcos. 

A 6.3.1.10: Desenvolver projetos de educação ambiental que contemplem especificidades voltadas 
para o turismo ecossustentável em áreas que já demonstram forte vocação, tal como ocorre com 
Barra Bonita e Brotas. 

Quadro 5.1 - Cenário desejável, no período 2008-2011, para a UGRHI-13. 
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Metas Cenário desejável para o período 2012-2015 

Meta 1: Criar e 
manter atualizada 
uma Base de 
Dados do Estado 
de São Paulo 
(BDRH-SP) 
relativa às 
características e 
situação dos 
recursos hídricos. 

A 1.1.2.1: Mapear em escala 1:50.000 a área da borda da Bacia Sedimentar que ocorre na Região. 

A 1.1.3.4: Classificar e georreferenciar as extrações minerais para efeito de diagnóstico dos impactos 
nos recursos hídricos. 

A 1.1.3.5: Confeccionar carta de capacidade de uso do solo, na escala 1:250.000. 

A 1.1.3.7: Desenvolver um preciso estudo de determinação de isoietas da UGRHI levanto-se em 
conta não apenas dados de pluviometria, mas também dados de relevo, pedologia e climatologia. 

A 1.1.3.8: Identificar e cadastrar todos os irrigantes da UGRHI-TJ. 

A 1.1.3.9: Cartografar as áreas irrigadas. 

A 1.2.2.5: Diagnóstico de possíveis contaminações por metais pesados e outros tóxicos, incluindo 
estudos sobre os efeitos sobre a saúde pública e os ecossistemas. 

A 1.2.3.2: Avaliação hidrogeológica das áreas com grande concentração de poços para avaliação de 
interferências entre os mesmos e estabelecimento de diretrizes para gerenciamento da explotação. 

A 1.2.3.5: Elaboração de Carta Geomorfológica da UGRHI na escala 1:250.000. 

A 1.2.3.6: Adensamento da massa de dados hidrogeológico da formação Serra de São Carlos. 

A 1.2.3.9: Estudo de aplicação de técnicas de análise de meios fraturados para o zoneamento do 
potencial hidrogeológico do Aqüífero Serra Geral. 

A 1.2.3.10: Ampliar rede de pontos de monitoramento das águas subterrâneas. 

A 1.2.3.11: Desenvolver sistema remoto de monitoramento de perímetros irrigados. 

A 1.2.3.12: Levantamento de dados necessários para a caracterização das inter-relações entre águas 
subterrâneas, superficiais e atmosféricas com estimativas das recargas e das descargas, tanto 
naturais quanto artificiais 

A 1.2.4.1: Implantar sistema georreferenciado de postos meteorológicos, pluviométricos, 
fluviométricos, sedimentométricos. 

A 1.3.1.2: Desenvolver estudo de caracterização do perfil sanitário dos cursos d’água principais da 
UGRHI 
A 1.4.1.2: Conforme o disposto no artigo 2o. da Resolução N. 22 do CNRH, recomenda-se que os 
Comitês de bacias contíguas sobrejacentes a aqüíferos a elas comuns deverão estabelecer os 
critérios de elaboração, sistematização e aprovação dos respectivos Planos de Recursos Hídricos, de 
forma articulada. 
A 1.4.3.1: Promover e incentivar a montagem de modelos de quantidade e qualidade de águas dos 
corpos hídricos com maior vulnerabilidade ou criticidade 
A 1.4.4.1: Monitorar, investigar e avaliar os efeitos da urbanização e da sub-urbanização sobre a 
qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos. 
A 1.4.6.1: Estabelecer critérios para determinação das vazões ecológicas nos corpos d’água da 
UGRHI. 

Meta 2: Gerir 
efetiva e 
eficazmente os 
recursos hídricos 
superficiais e 
subterrâneos de 
modo a garantir o 
seu uso 
doméstico, 
industrial, 
comercial, 
ecológico, 

A 2.1.2.4: Diagnósticos do meio ambiente que demonstrem fragilidades e vocações, tendo em vista 
subsidiar o possível incremento de desenvolvimento dos municípios. 

A 2.1.2.6: Estabelecer programa de controle de resíduos sólidos urbanos, industriais e de saúde. 

A 2.1.2.8: Executar a parametrização física-hídrica dos solos da UGRHI. 

A 2.1.2.9: Desenvolver projeto que estabeleça diretrizes que subsidiem a ocupação ordenada dos 
municípios. 

A 2.1.2.10: Diagnóstico do meio físico e plantas,  com vistas à geração  de subsídios para o controle 
tecnológico da  agricultura irrigada. 
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recreacional, na 
irragação e 
geração de 
energia, em 
navegação, na 
pecuária e outros 
setores. 

A 2.1.7.1: Realizar diagnóstico do potencial ecoturístico e estabelecimento de diretrizes para a 
implantação de eco-parques ao redor dos reservatórios existentes, assim como em cursos d´água da 
UGRHI. 

A 2.2.3.4: Desenvolver auditoria ambiental em minerações ativas ou paralisadas da região. 

A 2.2.5.1: Buscar a integração com as diversas Políticas, Planos e Programas setoriais relativos à 
UGRHI, com ênfase para aqueles pertinentes à Secretaria de Estado da Agricultura, como, por 
exemplo, o Programa Estadual de Microbacias da CATI. 

Meta 3: Proteger, 
recuperar e 
promover a 
qualidade dos 
recursos hídricos 
com vistas à 
saúde humana, à 
vida aquática e à 
qualidade 
ambiental. 

A 3.2.1.1: Avaliar os impactos do sistema de saneamento in situ  no solo e mananciais superficiais. 

A 3.2.1.2: Desenvolver bancos de dados constando de informações sobre a situação de mananciais 
de abastecimento. 

A 3.3.1.4: Diagnosticar sobre possível contaminação com metais pesados de solo e águas 
subterrâneas e estabelecimento de diretrizes para controle ou remediação. 

A 3.3.3.2: Elaborar carta de suscetibilidade e de riscos de erosão, na escala 1:250.000. 

A 3.3.3.3: Elaborar carta geotécnica e de riscos de erosão com criticidade alta e muito alta, com base 
no mapa de suscetibilidade 1:250.000. 

A 3.3.3.4: Elaborar carta de potencialidade antrópica ao desenvolvimento de processos erosivos, com 
base na carta de suscetibilidade. 

A 3.3.3.6: Efetuar levantamento de erosões rurais, com estudo de detalhe em feições erosivas 
previamente fotointerpretadas e em locais potencializadores do processo. 

A 3.3.3.7: Mapear cabeceiras de drenagem situadas em áreas de criticidade alta e estabelecer 
diretrizes e orientações técnicas para implantação de mata ciliar e proteção das encostas. 

A 3.3.3.8: Elaborar carta de zoneamento da suscetibilidade natural das unidades de relevo da UGRHI 
para subsidiar ações de conservação do solo 

A 3.3.3.9: Promover o gerenciamento e a conservação de estradas rurais, visando particularmente o 
controle de erosão. 

A.3.3.3.10: Implementação de um banco de dados sobre erosão urbanas, periurbanas e rurais, por 
parte das Prefeituras. 

A.3.3.3.11: Empreender ações conjuntas de prevenção e controle de erosão com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, considerando o Programa Estadual de Micro Bacias. 

A 3.3.5.1: Instalar incinerador de resíduos dos Serviços de Saúde para atendimento regional. 

A 3.3.6.1: Implantar e iniciar operação de um sistema georreferenciado de postos piezométricos, a 
partir de poços cadastrados na UGRHI. 

A 3.3.8.2: Realizar medidas para a exploração sustentável dos cerrados, de acordo com a SMA 
(1997). 

A 3.3.8.3: Implementar e apoiar as ações de manejo sustentável de cerrados e matas semi-decíduas. 

A 3.3.9.2: Fomentar, em articulação/ conjunto com o DNPM, a implementação de medidas de controle 
para os diversos tipos de atividade mineraria na UGRHI, quais sejam: - Areia: estabelecimento 
criterioso de diretrizes técnicas para a concessão de lavra e quando da liberação das áreas. 
- Argila: recomendações semelhantes ao ítem anterior, acrescidas da manutenção de uma faixa de 
proteção definida pela área de preservação permanente especificada no Código Florestal e da 
recomendação de se efetuar o desenvolvimento da extração em cava fechada e, se possível, sem 
ligação direta com o curso d’água, para se impedir a contaminação deste por material em suspensão. 
- Basalto e diabásio: controle de vibrações, mediante a utilização de plano de fogo adequado, 
principalmente nas imediações de áreas habitadas; controle de ruídos através de equipamentos 
adequados; controle de geração de poeira; disposição adequada de estéril; execução de sistemas de 
drenagem de águas pluviais; efetivação de sistemas de controle de poluição hídrica. 
- Rochas ornamentais: as mesmas medidas recomendadas para o item anterior. 
- Água mineral: aumento do conhecimento sobre os mananciais, por meio de estudos hidrogeológicos; 
programa para a eliminação de exploração clandestina ou informal, com as captações sendo 
devidamente outorgadas; acompanhamento e monitoramento pelo DNPM e pela Secretária de Estado 
da Saúde, no tocante às fontes poluidoras nas áreas de captação e entorno. 
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A 3.4.1.1: Executar e implementar sistema informatizado de monitoramento ambiental da atividade de 
mineração, nos moldes do existente para a Bacia do Guarapiranga, em São Paulo (IPT, 1997b). 

Meta 4: Contribuir 
para o 
desenvolvimento 
do Estado e do 
País, assegurando 
o uso múltiplo, 
racional e 
sustentável dos 
recursos hídricos 
em benefício das 
gerações 
presentes e 
futuras. 

A 4.1.1.3: Obras de esgoto.(inclui tratamento de esgoto) 

A 4.1.1.5: Obras de água. 

A 4.1.3.1: Desenvolver um sistema de gerenciamento da dotação de água em lavouras irrigadas, 
definindo prioridades na outorga para captação de água, de modo a permitir a implantação de uma 
política de desenvolvimento sustentável da irrigação, evitando desperdícios e favorecendo os usos 
mais nobres, de interesse público e ambientalmente correto. 

A 4.1.7.2: Planejar considerando a situação futura dos recursos hídricos, em termos de qualidade e 
quantidade, considerando a possibilidade dos corpos d’ água diminuirem sua vazão de estiagem ou 
até mesmo tornarem-se intermitentes. 

A 4.2.1.1: Inventário e desenvolvimento de áreas de uso atual e potencial para aproveitamento 
múltiplo dos recursos hídricos. 

A 4.2.1.2: Efetuar estudos de viabilidade para implantação de pequenas e médias usinas hidrelétricas 
nos cursos d’água da UGRHI. 

Meta 5: Minimizar 
as conseqüências 
de eventos 
hidrológicos 
extremos e 
acidentes que 
indisponibilizem a 
água 

Não há ações previstas para a Meta 5 neste período. 

Meta 6: Promover 
desenvolvimento 
tecnológico e 
capacitação de 
recursos 
humanos, 
comunicação 
social e incentivo 
a educação 
ambiental em 
recursos hídricos. 

Não há ações previstas para a Meta 6 neste período. 

Quadro 5.2 - Cenário desejável, no período 2012-2015, para a UGRHI-13. 
 
 

Metas Cenário desejável para o período 2016-2019 

Meta 1: Criar e 
manter atualizada 
uma Base de 
Dados do Estado 
de São Paulo 
(BDRH-SP) 
relativa às 
características e 
situação dos 
recursos hídricos. 

A 1.1.3.3: Adquirir fotografias aéreas na escala 1:25.000 que cubram toda a área da UGRHI e entorno 
imediato. 

A 1.3.1.1: Monitorar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos da UGRHI. 

A 1.4.1.1: Elaborar relatórios da situação dos recursos hídricos, a partir da atualização do 
levantamento de dados disponíveis e das ações desenvolvidas após o Relatório Zero. 

Meta 2: Gerir 
efetiva e 
eficazmente os 
recursos hídricos 
superficiais e 
subterrâneos de 

A 2.1.10.1: Recuperar matas ciliares de cursos d’ água (revegetação, gerenciamento de microbacias, 
proteção de mananciais). 
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Metas Cenário desejável para o período 2016-2019 

modo a garantir o 
seu uso 
doméstico, 
industrial, 
comercial, 
ecológico, 
recreacional, na 
irrigação e 
geração de 
energia, em 
navegação, na 
pecuária e outros 
setores. 
Meta 3: Proteger, 
recuperar e 
promover a 
qualidade dos 
recursos hídricos 
com vistas à 
saúde humana, à 
vida aquática e à 
qualidade 
ambiental. 

Não há ações previstas para a Meta 3 neste período. 

Meta 4: Contribuir 
para o 
desenvolvimento 
do Estado e do 
País, assegurando 
o uso múltiplo, 
racional e 
sustentável dos 
recursos hídricos 
em benefício das 
gerações 
presentes e 
futuras. 

Não há ações previstas para a Meta 4 neste período. 

Meta 5: Minimizar 
as conseqüências 
de eventos 
hidrológicos 
extremos e 
acidentes que 
indisponibilizem a 
água 

Não há ações previstas para a Meta 5 neste período. 

Meta 6: Promover 
desenvolvimento 
tecnológico e 
capacitação de 
recursos 
humanos, 
comunicação 
social e incentivo 
a educação 
ambiental em 
recursos hídricos 

Não há ações previstas para a Meta 6 neste período. 

Quadro 5.3 - Cenário desejável, no período 2016-2019, para a UGRHI-13. 
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5.2. CENÁRIO PISO 

 
Este item contém a descrição geral das ações que já possuem verbas 

asseguradas ou que poderão tê-las no período 2008-2011. As ações aqui 

incluídas foram obtidas de duas fontes. Inicialmente, foram identificadas as ações 

patrocinadas pelo FEHIDRO, apresentadas na íntegra no Anexo C. O segundo 

grupo de ações foi priorizado dentre as ações ser custeadas por verbas oriundas  

de outras fontes de fomento e de financiamento. 

Deve ser ressaltado que, em relação as intervenções financiadas por 

outras fontes que não as do FEHIDRO foram programadas sem prévia consulta 

ao CBH e não necessariamente foram previstas considerando o Plano de Bacia e, 

assim sendo, poderão ser objeto de não concordância ou submetidas a pedidos 

de complementações, mitigações, dentre outros aspectos a serem solicitados pelo 

Comitê. 

Há, ainda, investimentos obtidos de outras fontes de recursos (FGTS/FAT, 

SSE/DAEE, GESP/SAA/CATI/Banco Mundial-BIRD), e de investimentos diretos 

dos Serviços Municipais de Água e Esgoto e da SABESP, no período 2008-2011.  

A partir das considerações anteriores pode-se definir como cenário piso as 

seguintes ações, apresentadas, conforme a meta correspondente, nos Quadros 

5.4 e 5.5, a serem patrocinadas, respectivamente, por verba FEHIDRO e verbas 

de outras fontes de recursos financeiros. 

 

Metas Ações Patrocinadas por verba FEHIDRO 
Meta 1: Criar e manter 
atualizada uma Base de 
Dados do Estado de São 
Paulo (BDRH-SP) relativa 
às características e 
situação dos recursos 
hídricos. 

A 1.1.1.1: Implantar sistema de banco de dados básicos (BDRH-TJ), para apoiar o 
acompanhamento de projetos previstos e realizados para a UGRHI. 

A 1.1.1.2: Promover a atualização permanente dos dados 

A 1.1.3.1: Efetuar concepção e execução do cadastramento de usuários (urbano, 
industrial, agrícola, aqüicultura, dentre outros). 

A 1.1.3.2: Cadastrar todos os poços perfurados, em operação e abandonados, 
desenvolvendo mecanismos de incentivo e estímulo ao seu cadastramento. 

A 1.1.4.1 Disponibilizar a BDRH-TJ no site do SIGRH-SP 

A 1.1.4.2. Sensibilizar o ente público para a divulgação de informação pública solicitada 
para fins de pesquisa, assessoria a comissões e arenas de deliberação pública, e para o 
cidadão comum no tema de interesse da Gestão dos Recursos Hídricos. 
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Metas Ações Patrocinadas por verba FEHIDRO 

A 1.2.1.1: Planejar a rede de coleta de dados que alimentará a BDRH-TJ. 

A 1.2.2.1: Desenvolver diagnóstico da situação dos recursos hídricos, em escala de 
detalhe. 

A 1.2.2.2: Efetuar inventário de fontes de poluição industrial, de serviços etc. 

A 1.2.2.3: Levantar fontes difusas de poluição urbanas e rurais: agrotóxicos e antigas 
erosões aterradas com lixo, dentre outras. 

A 1.2.3.1: Efetuar Projeto Multi – Institucional 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. 

A 1.2.3.3: Elaboração de carta hidrogeológica da UGRHI em escala 1:250.000. 

A 1.2.3.4: Elaboração de critérios de avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea. 
Sugere-se o critério da “Avaliação de Impactos Ambientais”, com base no disposto na 
Resolução N. 15 do CNRH. Procura-se determinar a variação máxima de potencial, fluxo 
no aqüífero observando-se restrições de impacto, por exemplo, sobre as vazões básicas 
de recursos superficiais. 

A 1.2.3.8: Confeccionar mapa de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, 
baseando-se no mapa elaborado por IG/ CETESB/DAEE (1997). 

A 1.2.4.2: Adequar a quantidade de pluviógrafos instalados na UGRHI de acordo com a 
recomendação de um posto a cada quatro pluviometros. 

A 1.4.1.3: Elaborar e publicar o Plano de Bacia (2008-2011) 

A 1.4.2.1: Inventariar, localizar e inserir na BDRH-TJ os pontos críticos quanto ao 
lançamento de cargas poluentes, conflitos, eventos críticos, usos diferenciados do solo, 
assim como áreas legalmente protegidas, com maior susceptibilidade à erosão e 
inundações, submetidas a ações desencadeadoras de processos erosivos, extração de 
areia e/ou supressão de cobertura vegetal 
A 1.4.5.1: Elaborar estudos para regulamentação e programas de desenvovlimento 
sustentável em áreas de proteção de mananciais (APMs), promovendo sua 
regulamentação. 

Meta 2: Gerir efetiva e 
eficazmente os recursos 
hídricos superficiais e 
subterrâneos de modo a 
garantir o seu uso 
doméstico, industrial, 
comercial, ecológico, 
recreacional, na irrigação 
e geração de energia, em 
navegação, na pecuária e 
outros setores. 

A 2.1.1.1: Empreender ações de gestão de recursos hídricos que contribuam para 
melhorar as condições sócio-econômicas dos municípios de menor IDH, no sentido de 
elevar o índice destes municípios para um nível igual ou próximo ao da média atual da 
UGRHI, objetivando ainda elevar o IDH médio da UGRHI para um valor igual ou superior a 
0,8 , considerado pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
como indicativo de regiões de alto Desenvolvimento humano. 

A 2.1.2.1: Efetuar estudo voltado para o planejamento e gerenciamento integrado dos 
recursos hídricos nas áreas com vocação para aglomeração urbana, que concentrarão 
cerca de 30%  da população  regional em 2010. 

A 2.1.4.1: Promover um trabalho cultural de articulação entre os municípios componentes 
da UGRHI, num esforço regional. 

A 2.1.5.1: Analisar os problemas jurídicos institucionais relacionados aos recursos hídricos 
da UGRHI. 

A 2.1.5.2: Implantar a Agência de Bacia da UGRHI TJ 

A 2.1.6.1: Motivar a formação de associação de usuários. 

A 2.1.7.3: Discutir e estabelecer mecanismos eficazes e facilitadores da aplicação da 
legislação,portarias e normas de proteção das águas subterrâneas. 

A 2.1.7.4: Estudar mecanismos que viabilizem com maior eficácia a aplicação da 
legislação, normas e portarias pertinentes ao licenciamento e autorização da explotação 
das águas subterrâneas. 
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Metas Ações Patrocinadas por verba FEHIDRO 

A 2.1.8.1: Idealizar sistema de cobrança pelo uso da água e simular operação e 
implantação. 

A 2.1.8.2: Inserir nas políticas de cobrança de água, políticas sócio-econômicas que 
garantam o acesso e o uso da água pelos diferentes estratos socioeconômicos. 

A 2.1.8.3: Definir prioridades na outorga para captação de água, visando seu uso 
sustentável. 

A 2.1.9.1: Discutir conceitualmente e estabelecer modelos de implantação de 
aproveitamentos múltiplos dos recursos hídricos. 

A 2.1.9.2: Regulamentar a implantação de estruturas adequadas à prática de atividades 
múltiplas. 

A 2.1.10.1: Recuperar matas ciliares de cursos d’ água (revegetação, gerenciamento de 
microbacias, proteção de mananciais). 

A 2.1.10.2: Estudar e selecionar áreas para implantação de Unidades de Conservação. 

A 2.1.10.3: Instituir APAs (Áreas de Proteção Ambiental). 

A 2.1.10.4: Estabelecimento de diretrizes para recuperação e preservação de áreas de 
recarga dos aqüíferos, notadamente para o Aqüífero Guarani. 

A 2.1.10.5: Incentivar a re-vegetação de áreas prioritárias e de áreas protegidas. 

A 2.1.10.6: Incentivar a formação de áreas de preservação permanente, de reservas 
legais, de corredores. 

A 2.1.10.7: Realizar levantamentos do passivo ambiental, principalmente com relação às 
áreas de preservação permanente, e criar ações e propostas para recuperar as APPs. 

A 2.1.10.8: Promover, prioritariamente, a elaboração de um plano para preservação das 
pequenas nascentes e para o aumento da proteção em torno delas. 

A 2.1.10.10:Mapear estudos referentes à fauna e à flora da UGRHI 

A 2.1.10.11: Incentivar ações de pesquisas e levantamentos de informações sobre a 
biodiversidade e garantir a disponilbilização destas, balizando-se com o disposto na 
portaria 9 do Ministério do Meio Ambiente, de 23/01/2007. 

A 2.1.10.12: Incentivar a definição e o mapeamento, em cada município da UGRHI, das 
respectivas APPs em função de características específicas locais. 

A 2.2.1.1: Promover seminários para estudos específicos sobre articulação intra e inter 
estadual e com a União para gerenciamento do Rio Tietê. 

A 2.2.1.2: Realizar modelagens de dados, concepção e implantação de sistema de 
gerenciamento das informações de interesse aos recursos hídricos. 

A 2.2.2.1: Promover seminários para incentivo à participação do setor privado no CBH-TJ. 

A 2.2.2.2: Promover discussões dos problemas da UGRHI por assuntos mais específicos 
como, por exemplo, a piscicultura ou a irrigação, visando permitir uma discussão técnica 
que esclareça quais tecnologias e processos podem ser menos impactantes. 

A 2.2.3.3: Executar diagnóstico ambiental das áreas de mineração desativadas. 

A 2.2.4.1: Elaborar o PDPA da UGRHI TJ. 

A 2.3.1.1: Consolidar e implementar os Indicadores de Sustentabilidade para Gestão de 
Recursos Hídricos (CISGRH) no âmbito da UGRHI – Tietê-Jacaré, visando o 
acompanhamento, monitoramento e avaliação da eficácia do Plano de Bacia. 
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Metas Ações Patrocinadas por verba FEHIDRO 
Meta 3: Proteger, 
recuperar e promover a 
qualidade dos recursos 
hídricos com vistas à 
saúde humana, à vida 
aquática e à qualidade 
ambiental. 

A 3.1.1.1: Desenvolver estudos para reenquadramento dos corpos d’ água considerando-
se as classes de usos preponderantes. 

A 3.1.1.2: Estabelecer metas ambientais de preservação e conservação e, após 
recuperação, avaliar as alternativas de reenquadramento dos corpos d’água da UGRHI. 

A 3.2.1.1: Avaliar os impactos do sistema de saneamento in situ  no solo e mananciais 
superficiais. 

A 3.2.2.1: Implementar ou complementar a rede coletora de esgoto articuladamente com a 
elaboração e execução de um Plano Diretor Setorial. 

A 3.2.3.1: Fomentar a viabilização de financiamento em nível local, estadual, nacional e 
internacional para o tratamento dos esgotos urbanos. 

A 3.3.1.5: Promover a articulação com os serviços de limpeza urbana municipais no 
sentido de minimizar a disposição de lixo nas vias públicas e terrenos baldios. 

A 3.3.2.1:  Realizar levantamentos nos corpos d’ água da área rural, para identificar os 
tipos e as quantidades de produtos (agrotóxicos, herbicidas, etc) que têm sido utilizados 
nas atividades agropecuárias, identificando que problemas podem acarretar às 
populações. 

A 3.3.2.2: Promover o monitoramento de áreas contaminadas, identificado qual tipo de 
contaminação está ocorrendo e sua natureza, visando não somente o diagnóstico dos 
problemas, mas a execução de medidas que os solucionem. 

A 3.3.3.1: Desenvolver programa de identificação, cadastramento e espacialização de 
áreas urbanas e rurais erodidas e assoreadas, estabelecendo diretrizes e orientações 
voltadas para a correção dos problemas constatados, assim como para a prevenção da 
evolução desses processos. Efetuar levantamento de erosões rurais, com estudo de 
detalhe em feições erosivas previamente fotointerpretadas e em locais potencializadores 
do processo. 

A 3.3.3.5: Desenvolver projeto que forneça subsídios orientativos e diretrizes de controle 
de erosões urbanas, periurbanas e rurais, bem como estimativas de custos e priorização 
de correções. 

A 3.3.4.1: Desenvolver, projetos de coleta seletiva do lixo urbano com vistas a 
preservação/conservação dos recursos hídricos e de disposição adequada de resíduos. 

A 3.3.4.3: Conceber projeto e implantar aterro em valas para município com menos de 
20.000 habitantes. 

A 3.3.4.4: Instalação de Aterros Sanitários nas cidades com mais de 20.000 hab. 

A 3.3.4.5: Promover ações integradas entre os municípios da UGRHI na área de resíduos 
sólidos, como também o fomento à formação de consórcios para tratamento dos mesmos. 

A 3.3.8.1: Instalação e manutenção de centros para reposição florestal e controle de 
atividades impactantes do meio biótico (flora e fauna). 

A 3.3.8.4: Formular diretrizes para recuperação de áreas degradadas. 

A 3.3.8.5: Discutir e propor subsídios para criação de incentivos para averbação de áreas 
de fragmentos florestais, em áreas de propriedade particular. 

A 3.3.9.1: Criação de uma Comissão Executiva para a elaboração de um Plano Diretor 
Minerário para a UGRHI e implementação deste Plano, com as seguintes diretrizes/ 
atividades: regularização da atividade informal; levantamento do potencial mineral; 
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Metas Ações Patrocinadas por verba FEHIDRO 
caracterização dos insumos minerais; padronização das britas; efetivação de zonas 
especiais de extração mineral; responsabilidade técnica, delimitação das áreas de 
proteção dos recursos hídricos, criação de faixa de proteção para as pedreiras; 
dimensionamento adequado dos planos de fogo; exigência de plano de aproveitamento 
econômico; programa de fiscalização conjunta dos veículos de transporte; implantação do 
zoneamento integrado; licenciamento mineral; análise do grau de impacto ambiental da 
atividade mineraria e respectivo cálculo de valores de compensação ambiental; 
implementação dos Planos de Recuperação de Área Degradada – PRAD; compensação 
financeira pela exploração dos recursos minerais e criação de áreas especiais. 

Meta 4: Contribuir para o 
desenvolvimento do 
Estado e do País, 
assegurando o uso 
múltiplo, racional e 
sustentável dos recursos 
hídricos em benefício das 
gerações presentes e 
futuras. 

A 4.1.1.1: Estabelecer, junto com órgãos e instituições competentes, critérios e 
metodologias de avaliação e controle de estações de tratamento de esgoto. 

A 4.1.1.2: Implantar obras de saneamento básico (redes de esgoto, emissários e 
instalação de estações de tratamento). 

A 4.1.1.6: Implantar, melhorar ou complementar os sistemas de tratamento de água. 

A 4.1.2.1: Formular ações para que a UGRHI se prepare diante de surtos econômicos 
intensivos (por exemplo, da cana e da laranja) inclusive no que se refere ao uso e 
ocupação do solo dos 34 municípios que a compõem. 

A 4.1.4.4: Desenvolver projetos que possibilitem apontar as diferentes tendências de 
consumo de água e respectivas alternativas de garantia de abastecimento e de 
gerenciamento de conflitos, considerando-se a grande vocação industrial da UGRHI. 

A 4.1.4.6: Efetuar cadastro detalhado do uso da água na indústria. 
A 4.1.6.1: Desenvolver projetos para avaliar perdas de água e gerar subsídios que 
orientem a economia de água. 
A 4.1.6.2: Desenvolver estudo para formatação de diretrizes sobre equipamentos e 
processos que proporcionem economia de água. 
A 4.1.6.3: Estabelecimento de diretrizes voltadas para os municípios usuários de águas 
subterrâneas, locais e regionais, com vistas ao uso e preservação do recurso. 
A 4.1.7.1: Elaborar programas orientativos de redução de perdas (físicas e não físicas) 
para nível de 25% para as Prefeituras Municipais e as concessionárias de água e esgoto. 
A 4.3.1.1: Elaborar estudos detalhados para a proposição de diretrizes e medidas de 
proteção e controle nas áreas identificadas como potencialmente críticas ou vulneráveis 
quanto à superexplotação e/ou contaminação de aqüíferos; efetuar nessas áreas 
zoneamento de uso e ocupação do solo. 

Meta 5: Minimizar as 
conseqüências de 
eventos hidrológicos 
extremos e acidentes que 
indisponibilizem a água 

A 5.2.1.1: Elaborar diagnósticos e planos de macrodrenagem em áreas urbanas com 
problemas de inundações. 

A 5.2.1.2: Promover a recuperação do sistema de drenagem urbana e estimular a 
infiltração, sempre que possível, da água de escoamento superficial. 

A 5.2.1.3: Fomentar a ampliação significativa de áreas verdes urbanas, como por exemplo, 
implantando o IPTU Verde nos municípios da UGRHI, visando incentivar a diminuição da 
área impermeabilizada. 

A 5.3.1.1: Desenvolver projetos de cooperação com municípios, compreendendo subsídios 
técnicos para controle e defesa contra inundações. 

A 5.3.1.2: Fomentar, junto às atividades agrícolas, práticas para implantar curvas de nível 
e outros dispositivos, a fim de evitar erosões e enchentes. Promover e incentivar que tais 
atividades construam seus próprios reservatórios de amortecimento para minimizar o fluxo 
direcionado aos corpos d’ água. 

A 5.4.1.3: Cadastrar, cartografar e elaborar zoneamento de áreas inundáveis, 
estabelecendo diretrizes, em forma de manual técnico, que possam ser utilizadas no 
disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano e no estabelecimento, pela Defesa 
Civil, de planos preventivos ou de contingência. 

A 5.4.1.4: Caracterizar evolução dos danos e prejuízos materiais e imateriais relacionados 
às chuvas, considerando o segmento social afetado (domicílios urbanos, comércio e 
serviço urbanos, indústria, domicílios rurais e estabelecimentos  produtivos e de serviços 
em zona rural) 
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Metas Ações Patrocinadas por verba FEHIDRO 
A 5 4.1.5: Capacitar as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil para a coleta, 
sistematização e análise de informação quantitativa e qualitativa de danos visando o 
planejamento das ações de prevenção, resposta, reabilitação e recuperação diante de 
desastres relacionados às chuvas. 

A 5.4.1.6: Capacitar professores da rede pública e privada para educação infantil para a 
redução de desastres. 

Meta 6: Promover 
desenvolvimento 
tecnológico e capacitação 
de recursos humanos, 
comunicação social e 
incentivo a educação 
ambiental em recursos 
hídricos 

A 6.1.1.2: Discutir formatos de parceria entre universidades, institutos de pesquisa e órgão 
técnicos diversos com o CBH. 

A 6.1.1.3:  Incentivar extensão universitária, na forma de mini-cursos, oficinas e afins, no 
tema de gestão de conflitos relacionados à água. 

A 6.1.1.4 : Incentivar pesquisas sociológicas sobre as dimensões de gênero do manejo 
dos recursos hídricos, potencial e restrições das práticas usuais, no meio urbano e rural, 
para a gestão sustentável do recurso. Idem, em relação à cultura caipira e em relação aos 
idosos. Apoiar a publicação dos estudos realizados. 

A 6.1.2.1 : Realizar treinamento do usuário irrigante e industrial em racionalização do uso 
da água. 

A 6.1.3.1: Oferecer curso de "Qualidade Total Rural" para produtores rurais. 

A 6.1.3.2: Incentivar o trabalho dos coletivos educadores junto aos produtores rurais 
visando evitar o desperdício de água. 

A 6.2.1.1: Organizar eventos semestrais alusivos à água. 

A 6.2.1.2: Equipar o CBH-TJ com equipamentos eletrônicos (computadores, datashow, 
câmeras etc.) para utilizar nos trabalhos cotidianos e em eventos na UGRHI. 

A 6.2.2.1: Melhoria dos instrumentos de comunicação e divulgação das informações do 
Comitê. 

A 6.2.2.2: Criação de mecanismos e incentivos para troca de informações entre os 
diversos agentes que compõem a UGRHI, visando aprimorar o conhecimento acerca dela 
com informações constantemente atualizadas, utilizando-se de tecnologias online. 
A 6.2.2.3: Promover a articulação com os meios de comunicação (televisão, rádio, jornais, 
etc) visando difundir informações para sensibilizar os cidadãos para questões referentes à 
UGRHI. 
A 6.3.1.1: Implementar programa para conscientização do uso dos recursos hídricos na 
UGRHI, valorizando os saberes tradicionais que já balizam práticas rotineiras 
sustentáveis. 
A 6.3.1.2: Promover, por meio dos coletivos educadores, a sensibilização para as 
questões referentes à UGRHI, visando estabelecer estratégias a fim de envolver os 
cidadãos na participação e divulgação das audiências públicas. 

A 6.3.1.3: Apoiar atividades de Educação Ambiental de entidades de âmbito regional. 

A 6.3.1.6: Desenvolver projeto de ecoturismo para despertar consciência de preservação e 
ampliar opções de entretenimento da população. 

A 6.3.1.7: Concepção e Implementação de Programa de Educação Ambiental. 

A 6.3.1.8: Instituição/Criação de áreas designadas “Reservas da Biosfera”, conforme 
sugerido pela Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas 
(UNESCO), como parte do Programa Homem e a Biosfera (MAB). 
A 6.3.1.9: Desenvolver programa de educação ambiental e de divulgação voltados para a 
popularização, entre os agricultores da região, da utilização de técnicas conservacionistas 
do solo, na prevenção e combate à erosão na forma laminar e de pequenos sulcos. 
A 6.3.1.10: Desenvolver projetos de educação ambiental que contemplem especificidades 
voltadas para o turismo ecossustentável em áreas que já demonstram forte vocação, tal 
como ocorre com Barra Bonita e Brotas. 

Quadro 5.4 – Cenário Piso, no período 2008-2011, para a UGRHI 13 – Ações 
patrocinadas por recursos Fehidro. 



                                                                                              
                                                                                                             Relatório Técnico - nº. 402/08      

 

211 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

 
 
 
Metas Ações Patrocinadas por outras fontes de verba 
Meta 1: Criar e manter 
atualizada uma Base de 
Dados do Estado de São 
Paulo (BDRH-SP) relativa 
às características e 
situação dos recursos 
hídricos. 

A 1.1.3.6: Desenvolver projeto de estudo da relação custo/benefício e outros aspectos que 
influenciam as águas subterrâneas, nas extensas áreas de plantio de cana. 

A 1.2.2.4: Cadastramento e caracterização de fontes de poluição industrial, de serviços 
etc. 

A 1.2.3.7: Elaborar mapa de uso e ocupação das terras da UGRHI, na escala 1:250.000, 
incluindo atualizações de coberturas vegetais (IF) e trabalhos de campo. 

Meta 2: Gerir efetiva e 
eficazmente os recursos 
hídricos superficiais e 
subterrâneos de modo a 
garantir o seu uso 
doméstico, industrial, 
comercial, ecológico, 
recreacional, na irrigação 
e geração de energia, em 
navegação, na pecuária e 
outros setores. 

A 2.1.2.2: Apoiar a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento. 

A 2.1.2.3: Formular ações e medidas visando à articulação entre o Plano Diretor de 
Saneamento do município,  o Plano da Bacia e o Plano Estadual. 

A 2.1.2.5: Desenvolver estudos para estabelecimento de  diretrizes para proteção de 
captações de abastecimento público. 

A 2.1.2.7: Seleção de áreas de baixa fertilidade, com vistas ao estabelecimento de zonas 
para promoção  da recuperação da flora e da fauna,  e conservação dos solos. 

A 2.1.7.2: Divulgação da Lei nº 9.866/97, voltada para recuperação e proteção de 
mananciais. 

A 2.1.9.1: Discutir conceitualmente e estabelecer modelos de implantação de 
aproveitamentos múltiplos dos recursos hídricos. 

A 2.1.10.9: Priorizar uma forte fiscalização, a ser executada pelos municípios e pela esfera 
estadual, sobre as áreas de preservação permanente, sobre as pequenas nascentes 

A 2.2.3.1: Diagnóstico voltado para identificação de novos produtos que otimizem e 
potencializem o uso do terminal intermodal de Pederneiras ou que apontem novos locais 
com vocação semelhante, às margens da Hidrovia Tietê. 

A 2.2.3.2: Executar diagnósticos ao longo das áreas de influência da hidrovia do Tietê, que 
apontem fragilidades e vocações para o seu desenvolvimento sustentado regional. 

Meta 3: Proteger, 
recuperar e promover a 
qualidade dos recursos 
hídricos com vistas à 
saúde humana, à vida 
aquática e à qualidade 
ambiental. 

A 3.3.1.1: Estabelecer programa de controle integrado da instalação de equipamentos 
públicos e privados, potencialmente poluidores dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. 

A 3.3.1.2: 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. 

A 3.3.1.3: Efetuar monitoramento e prognósticos sobre atividades industriais e seus 
reflexos nos diversos aspectos dos recursos hídricos da UGRHI. 

A 3.3.8.1: Instalação e manutenção de centros para reposição florestal e controle de 
atividades impactantes do meio biótico (flora e fauna). 

A 3.3.8.4: Formular diretrizes para recuperação de áreas degradadas. 

A 3.3.8.5: Discutir e propor subsídios para criação de incentivos para averbação de áreas 
de fragmentos florestais, em áreas de propriedade particular. 

Meta 4: Contribuir para o 
desenvolvimento do 
Estado e do País, 

A 4.1.1.1: Estabelecer, junto com órgãos e instituições competentes, critérios e 
metodologias de avaliação e controle de estações de tratamento de esgoto. 
A 4.1.1.2: Implantar obras de saneamento básico (redes de esgoto, emissários e 
instalação de estações de tratamento). 
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Metas Ações Patrocinadas por outras fontes de verba 
assegurando o uso 
múltiplo, racional e 
sustentável dos recursos 
hídricos em benefício das 
gerações presentes e 
futuras. 

A 4.1.1.3: Obras de esgoto.(inclui tratamento de esgoto) 

A 4.1.1.4: Outras ações (saneamento). 

A 4.1.1.5: Obras de água. 

A 4.1.1.6: Implantar, melhorar ou complementar os sistemas de tratamento de água. 

A 4.1.4.1: Elaborar diagnóstico da situação atual de captação, lançamentos e 
comprometimentos ecológicos nas áreas de grandes usuários industriais. 

A 4.1.4.2: Estabelecer critérios para locação de novas indústrias. 

A 4.1.4.3: Desenvolver estudos que estabeleçam diretrizes para tratamento, reuso e 
recirculação da água industrial. 

A 4.1.4.5: Executar projetos de diagnósticos que subsidiem a instalação sustentada de 
pólos ou distritos ou unidades industriais. 

A 4.1.4.7: Estudar fontes alternativas de abastecimento de água para a indústria. 

A 4.1.4.8: Instituir programa de auto-monitoramento dos efluentes industriais. 

A 4.1.5.1: Fortalecer a atuação do DAEE, incluindo o recurso de acionar o Ministério 
Público no caso de captações clandestinas. 

Meta 5: Minimizar as 
conseqüências de 
eventos hidrológicos 
extremos e acidentes que 
indisponibilizem a água 

A 5.1.1.1: Fomentar em nível municipal, a elaboração de legislação de proteção de 
várzeas e  áreas alagadas/ alagáveis. 

A 5.3.1.1: Desenvolver projetos de cooperação com municípios, compreendendo subsídios 
técnicos para controle e defesa contra inundações. 

A 5.3.1.1: Desenvolver projetos de cooperação com municípios, compreendendo subsídios 
técnicos para controle e defesa contra inundações. 

A 5.4.1.1: Desenvolver, operar e manter atualizado sistema de informações sobre áreas 
inundáveis. 

A 5.4.1.2: Desenvolver ações preventivas e corre tivas para combater o assoreamento  e a 
obstrução dos corpos d’ água por lixo e entulho. 

A 5.4.1.3: Cadastrar, cartografar e elaborar zoneamento de áreas inundáveis, 
estabelecendo diretrizes, em forma de manual técnico, que possam ser utilizadas no 
disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano e no estabelecimento, pela Defesa 
Civil, de planos preventivos ou de contingência. 

Meta 6: Promover 
desenvolvimento 
tecnológico e capacitação 
de recursos humanos, 
comunicação social e 
incentivo a educação 
ambiental em recursos 
hídricos 

A 6.1.1.1: Incentivar estudos e pesquisas de nível superior em recursos hídricos da 
UGRHI. 
A 6.1.2.1 : Realizar treinamento do usuário irrigante e industrial em racionalização do uso 
da água. 

A 6.1.2.2: Formar e treinar Agentes Ambientais. 

A 6.3.1.4: Inclusão de disciplina de educação ambiental na grade curricular do ensino 
básico (público e privado). Já é incluído como Tema Tranversal e deve permanecer 
transversalizado, conforma dos parâmetros Curriculares nacionais. 

A 6.3.1.5: Promover o desenvolvimento da cidadania nas creches e nas escolas, 
conscientizando sobre os direitos e deveres. 

A 6.3.1.8: Instituição/Criação de áreas designadas “Reservas da Biosfera”, conforme 
sugerido pela Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas 
(UNESCO), como parte do Programa Homem e a Biosfera (MAB). 

A 6.3.1.9: Desenvolver programa de educação ambiental e de divulgação voltados para a 
popularização, entre os agricultores da região, da utilização de técnicas conservacionistas 
do solo, na prevenção e combate à erosão na forma laminar e de pequenos sulcos. 

Quadro 5.5 – Cenário Piso, no período 2008-2011, para a UGRHI 13 – Ações 
patrocinadas por outras fontes de verba. 
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5.3. CENÁRIO RECOMENDADO 

 

Este item contém a descrição geral das ações para as quais se recomenda 

que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré busque recursos adicionais 

que possibilitem sua implementação no período 2008-2011. 

Primeiramente, foram feitas estimativas dos recursos necessários. A 

seguir, foi quantificado o Cenário Piso, cujos recursos já estão garantidos. Por fim, 

foi efetuada a estimativa para cada uma das ações recomendadas, adotando-se a 

verba prevista como passível de obtenção de forma adicional (10% do valor do 

cenário piso). Assim sendo, a verba para alocação no conjunto de ações do 

cenário recomendado corresponde a R$ 25.715.319,94. 
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6. MONTAGEM DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO 
6.1. SIMULAR PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 

 

A priorização das ações estão basicamente definidas considerando-se o 

“prazo limite” para execução de cada uma das “ações recomendadas”, conforme 

apresentado no “Quadro de Metas e Ações do Plano de Bacia 2008” (Anexo C). 

Esta priorização refere-se a exercícios iniciais efetuados pela equipe em 

conjunto com o CBH, por meio de consulta efetuada na oficina do Plano de Bacia, 

realizada em 11 de agosto de 2008. 

 

6.2. DEFINIR PRIORIDADE DAS AÇÕES 
 

A priorização de ações ora apresentada diz respeito a uma proposta inicial, 

fazendo-se necessários refinamentos e adequações, pois existem várias ações 

com execução continuada, algumas delas se iniciando em 2009 e se estendendo 

até 2019. 

Assim sendo, o CBH deverá, tão logo quanto seja possível, efetuar análise 

detalhada das ações recomendadas e definir mais precisamente quais dentre 

aquelas previstas (Anexo C) deverão ser iniciadas/realizadas contando-se com 

os recursos financeiros do cenário piso e cenário recomendado, mais 

especificamente, do valor relativo à diferença entre o total somando-se o cenário 

piso e o cenário recomendado e aquele valor relativo ao previsto para curto prazo 

– 2008/2011. 

É importante ressaltar que a definição da priorização de ações deverá 

atentar para o fato de que muitas ações são necessariamente de execução 

continuada; como decorrência desse fato, constata-se, por exemplo, várias metas 

gerais no Quadro 6.1 sem indicação de recursos financeiros no curto prazo e/ou 

no médio prazo, mas apenas no período de longo prazo, quando, na verdade, a 

ação poderá se iniciar já no ano de 2008. 
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6.3. ESTABELECER UMA PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

ANUAL PARA TODA A VIGÊNCIA DO PLANO 
 

A proposta de orçamento quadrienal para a vigência do Plano, 

compreendendo o Programa de Investimento para a Bacia, constitui o Quadro 6.1 

e foi consolidado a partir do levantamento de demandas na Bacia, representando 

os valores necessários para a implementação de ações por intervalos, quais 

sejam, em curto (2008 – 2011), médio (2012 – 2015) e longo prazo (2016 – 2019) 

na UGHRI 13. 

Esse Programa sumariza os investimentos necessários conforme as Metas 

Gerais definidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004/2007, em 

vigência, e que se aplicariam a UGRHI TJ. A partir dos dados consultados nesse 

programa e de reuniões com o Comitê, foram estabelecidas as Metas e Ações do 

Plano de Bacia 2008, que estão apresentadas no Anexo C.  

Nesse anexo está apresentado o detalhamento das ações específicas 

necessárias para as áreas críticas e problemas diversos anteriormente descritos. 

Ali, adotou-se a seguinte codificação: prefixo “A” (= ação) + numeração da 

respectiva Meta Específica + número de ordem da ação programada (p. ex.: A 

3.2.3.1 refere-se à Ação de número 1 relativa a Meta Específica MEE 3.2.3).  

O valor total estimado como necessário para atender às demandas 

identificadas atinge R$ 274.418.119,41, sendo R$ 257.153.199,41 referentes a 

ações em curto prazo (2008 – 2011), R$ 14.164.920,00 em médio prazo (2012 – 

2015) e R$ 3.100.000,00 em longo prazo (2016 – 2019).  

Quando se avaliam os recursos já assegurados ou perspectivas concretas 

de efetivação, constatam-se recursos originários do orçamento estadual (Sabesp, 

empréstimos GESP/BIRD e SSE/DAEE), orçamento federal (Ministério das 

Cidades, FGTS/FAT e FUNASA) e do próprio sistema (FEHIDRO e expectativa de 

cobrança pelo uso da água). 
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Metas Gerais Curto prazo: 
2008/2011 (R$) 

Médio prazo: 
2012/2015 (R$) 

Longo prazo: 
2016/2019 (R$) 

MG 1.1: Desenvolver um sistema de informações em recursos hídricos 1.450.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 

MG 1.2: Implementar uma sistemática de aquisição de dados básicos 1.744.056,57 2.025.000,00 - 

MG 1.3: Implantar o monitoramento de usos e disponibilidade de recursos hídricos - 300.000,00 500.000,00 

MG 1.4: Realizar levantamento visando o planejamento e conservação de recursos hídricos e a elaboração de 
estudos e projetos 550.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 

MG 2.1: Implementar o gerenciamento efetivo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (inclui outorga, 
fiscalização, cobrança). 3.851.642,88 1.050.000,00 - 

MG 2.2: Promover a articulação interinstitucional, a participação e a parceria com o setor privado. 1.440.000,00 250.000,00 - 

MG 2.3: Acompanhar e desenvolver o PERH através de um conjunto de indicadores básicos 100.000,00 - - 

MG 3.1: Promover estudos visando o reenquadramento dos corpos d’água em classes preponderantes de uso. 300.000,00 - - 

MG 3.2: Recuperar a qualidade dos recursos hídricos incentivando o tratamento de esgotos urbanos. 334.704,00 500.000,00 - 

MG 3.3: Ampliar ações de proteção e controle de cargas poluidoras difusas, decorrentes principalmente de resíduos 
sólidos, insumos agrícolas, extração mineral e erosão. 

3.469.162,49 4.450.000,00 - 

MG 3.4: Ampliar ações de licenciamento e fiscalização visando assegurar a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas. 

- 300.000,00 - 

MG 4.1: Promover o uso racional dos recursos hídricos. 230.314.343,89 2.289.920,00 - 

MG 4.2: Acompanhar e promover o uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos - 600.000,00 - 

MG 4.3: Estabelecer diretrizes e medidas contra superexplotação e contaminação de águas subterrâneas 300.000,00 - - 

MG 5.1: Apoiar as iniciativas de implantação de medidas não estruturais no controle de inundações 50.000,00 - - 

MG 5.2: Elaborar planos e projetos específicos visando o controle de eventos hidrológicos extremos 1.050.000,00 - - 

MG 5.3: Implementar as intervenções estruturais de controle de recursos hídricos 1.886.471,58 - - 

MG 5.4: Prevenir e administrar as conseqüências de eventos hidrológicos extremos 6.000.000,00 - - 

MG 6.1: Promover o desenvolvimento tecnológico e treinar e capacitar o pessoal envolvido na gestão dos recursos 
hídricos, em seus diversos segmentos. 2.456.782,00 - - 

MG 6.2: Promover a comunicação social e a difusão ampla de informações alusivas a recursos hídricos. 550.000,00 - - 

MG 6.3: Promover e incentivar a educação ambiental. 1.306.036,00 - - 

Total do período 257.153.199,41 14.164.920,00 3.100.000,00 

Total geral 274.418.119,41 

Quadro 6.1 - Metas Principais do Plano de Bacia da UGRHI-13 e recursos necessários. 
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Apesar da aparente abundância de recursos, constata-se que muitas das 

ações apresentadas como demandas (Anexo C) não estão incluídas dentre 

aquelas que já possuem verbas asseguradas. Deste modo, restam ações 

importantes a serem viabilizadas com recursos adicionais, sobretudo do 

FEHIDRO e de outras fontes de recursos (nacionais e internacionais), 

principalmente aquelas fontes que possuem recursos a fundo perdido. Tal fato 

certamente é influenciado pela incipiente experiência na busca de recursos de 

outras fontes que não sejam do FEHIDRO. 

Assim, para complementação do Programa de Investimentos do CBH-TJ, 

prevê-se que uma série de outras fontes poderão e deverão ser buscadas, tais 

como: 

a) Orçamento Estadual – pode ser acessado de emendas ao 

orçamento e verbas disponíveis em projetos das diversas Secretarias 

de Estado (Secretaria de Meio Ambiente – SMA, Secretaria de 

Saneamento e Energia – SSE, Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento – SAA, Secretaria de Desenvolvimento – SD, Secretaria 

Estadual da Saúde – SES, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo – 

SELT, etc.) que possuem competência para atuar em recursos hídricos; 

b) FAPESP – Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo: pode financiar projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, e 

relacionados a políticas públicas na área de recursos hídricos; 

c) Orçamento Federal – pode ser acessado por meio de Órgãos 

Federais (ANA, CPRM, CNPq/Finep), mas, principalmente, utilizando-se 

o apoio do CBH para financiamentos às prefeituras; 

d) FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do 

Meio Ambiente, pode financiar uma série de estudos, sobretudo a partir 

de parcerias das prefeituras com Instituições de Pesquisa ou Empresas 

de Consultoria; 

e) Fundos Setoriais – Existem vários Fundos Setoriais 

coordenados pela Finep/CNPq (CTHidro, CTMineral, Verde e Amarelo, 
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dentre outros) que poderão financiar estudos e pesquisas em recursos 

hídricos;  

f) Banco Mundial – pode financiar grandes projetos em recursos 

hídricos, articulados com outros estados, tal como estará ocorrendo 

com o “Projeto Gestão Sustentável do Aqüífero Guarani”; 

g) Instituições: existem várias fundações vinculadas a empresas 

privadas (Bancos, Indústria de Papel e Celulose e de Cosméticos, etc.) 

e organizações não-governamentais que financiam projetos com temas 

ecológicos e relacionados à sustentabilidade; e 

h) Órgãos internacionais: existem vários órgãos relacionados às 

Organização das Nações Unidas e governos. 

O acesso às fontes de recursos indicadas pressupõe a adequada 

capacidade de formulação de projetos, um problema crônico a algumas áreas do 

setor de saneamento ambiental (água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, gestão de áreas contaminadas), sobretudo para os pequenos 

municípios. Tal deficiência deve ser sanada com o devido apoio do CBH-TJ, de 

modo a que não se constitua em empecilho à alavancagem de verbas para as 

ações recomendadas. 
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7. ESTRATÉGIA DE VIABILIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PBH 
 

A proposta de estratégia ora apresentada refere-se a conjunto de idéias 

que a equipe executora propõe ao CBH-TJ, como forma de utilização continuada 

do Plano de Bacia, como um instrumento efetivamente de gestão das ações 

voltadas para os recursos hídricos da UGRHI. 

 

 

7.1. DEFINIÇÃO DAS ARTICULAÇÕES INTERNAS E 
EXTERNAS À UGRHI 

 

O Plano de Bacia do Tietê-Jacaré deve ser implementado tendo-se em 

mente quatro pressupostos básicos: 

a) Proteção dos recursos hídricos em estado natural da Bacia; 

b) Agregação de valor aos recursos hídricos da Bacia, por meio da 

melhoria de sua qualidade, e aumento da sua disponibilidade, por meio 

do uso racional; 

c) Introdução de mudanças consistentes com a construção de um novo 

futuro, em que a gestão dos recursos hídricos seja continuamente 

melhorada. Tais mudanças não devem se restringir aos aspectos 

tecnológicos; as mudanças comportamentais dos diversos tipos de 

usuários terão papel preponderante e devem abranger planejadores, 

técnicos e população em geral; 

d) Uniformização gradativa na abordagem preventiva, por meio do controle 

integrado dos impactos negativos sobre o solo, água e ar, impedindo-se 

a melhoria da qualidade de um meio às custas da transferência de 

poluentes para os demais. 

 
O diagnóstico ora apresentado descreve a situação atual na Bacia; as 

metas estabelecidas apontam aonde se quer chegar. Muito embora ambos os 

cenários devam ser constantemente atualizados, importantes ações já foram 
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definidas. Sugere-se que, no percurso entre a situação atual e a pretendida, 

adote-se a seguinte estratégia: 

a) Articulações internas e externas à UGRHI 

• Arcabouço legal e jurídico (municípios e ações CBH) 

• Corpo técnico operacional mínimo 

• Ampliação da ação associativa entre os municípios 

• Diversificar as fontes de captação de recursos financeiros 

• Capacitação técnica, administrativa e gerencial dos órgãos municipais 

• Comunicação adequada para todos os níveis  

• Alinhamento de recursos e estratégias para não pulverização de recursos 

• Considerar as diferenças locais na Bacia  

• Ampliar a gestão participativa tripartite e fortalecer/fomentar o papel dos 

municípios  

• Convênios com instituições de ensino superior e de pesquisa 

• Constituir banco de dados com informações de interesse ao planejamento 

na Bacia, diretamente acessível por todos os municípios. 

b) Aplicação de indicadores de acompanhamento 

c) Gestão do Plano: criação de grupo técnico para o acompanhamento continuado 

da implementação (CT-PB, UGP, GT-PB,etc) 

 

 

 

7.2. ESTABELECIMENTO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DOS 
INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO 

 
Indicadores ambientais possibilitam acompanhar e monitorar 

continuamente a qualidade ambiental em cada área e verificar sua relação com a 

situação dos recursos hídricos da Bacia. Sua avaliação, por sua vez, subsidia o 

processo de tomada de decisões acerca das medidas e ações que devem ser 

priorizadas e empreendidas no sentido da proteção ou recuperação dos 



                                                                                              
                                                                                                             Relatório Técnico - nº. 402/08      

 

221 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

 

mananciais. Outra vantagem é que possibilitam a compatibilização entre sistemas 

de indicadores operados por vários órgãos. 

Os indicadores têm sido estruturados em modelos desenvolvidos a partir 

da década de 1980, que os organizam em categorias que se inter-relacionam, 

quais sejam, Força-Motriz (ou atividades humanas) – Pressão, Estado, Impacto, 

Resposta e, de forma menos expressiva Efeito (Quadro 7.1). 

CATEGORIAS 
MODELO 

PER (PSR) FER (DSR) FPEIR (DPSIR) PEIR (SPIR) PEER (PSER) 

Força motriz (Drive)  F (D) F (D)   

Pressão (Pressure) P (P)  P (P) P(P) P(P) 

Estado (State) E (S) E (S) E (S) E (S) E (S) 

Impacto (Impact)   I (I) I (I)  

Resposta (Response) R (R) R (R) R (R) R (R) R (R) 

Efeito (Effect)     E (E) 

FONTE OECD (1993) CSD (2001) EEA (1999) PNUMA (2003) USEPA (*) 

Fonte: USEPA (2008).  

Quadro 7.1 - Modelos de estrutura de relacionamento de indicadores ambientais. 

 

O Plano de Bacia da UGRHI TJ apresenta a seguinte proposta de 

implementação e acompanhamento do Plano: 

Indicador 1: Razão entre área vegetada e área total da bacia (I1)/Indicador 2: 
Razão entre a extensão de cursos d’água com vegetação ciliar e a extensão total 
de cursos d’água na bacia (I2) 

Indicador 3: Número de processos erosivos significativos (I3) 

Indicador 4: Número de entidades civis registradas no comitê (I4) 

Indicador 5: Razão entre metas previstas no Plano de Bacia e metas efetivamente 
atingidas (%) (I5) 

Indicador 6: Número de poços com rebaixamento significativo de nível de água 
em relação ao total de poços (%)(I6) 

Indicador 7: Índice de perdas físicas no sistema de abastecimento de água (I7) 

Indicador 8: Razão entre quantidade de resíduos gerados sem destinação e 
tratamento corretos por tipo e o total de resíduos gerados (I8) 

Indicador 9: Razão entre vazão outorgada e vazão total passível de outorga 
(I9)/Indicador 10: Razão entre vazão cobrada e vazão total passível de cobrança 
(I10) 

Indicador 11: Número de problemas na drenagem (I11) 
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Indicador 12: Índice de qualidade da água superficial (0-100) (I12)/Indicador 13: 
Índice de qualidade da água para abastecimento (0-100) (I13)/Indicador 14: Índice 
de qualidade da água subterrânea (0-100) (I14) 

Indicador 15: Razão entre população atendida pelo sistema de esgotamento 
sanitário de água e a população total (%) (I15) 

Indicador 16: Razão entre demanda e disponibilidade hídrica superficial (%) (I16) 

Indicador 17: Razão entre população atendida pela rede de abastecimento de 
água e a população total (%) (I17) 

Indicador 18: Morbidade devido a doenças de veiculação hídrica (I18) 

Indicador 19: Número de conflitos que chegam ao comitê de bacia (I19) 

Indicador 20: Toneladas de produtos transportados por km de hidrovia existente 
(I20)/Indicador 21: Energia gerada por ano na UGRHI (I21) 

 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2003) 

tem estimulado a utilização do modelo de avaliação ambiental denominado GEO 

(Global Environment Outlook), iniciado em 1995 e já aplicado em várias regiões e 

cidades. 

O modelo GEO se fundamenta na aplicação da estrutura de análise 

ambiental denominada PEIR (Pressão, Estado, Impacto, Resposta), que propicia 

a compreensão dos problemas urbano-ambientais por meio da identificação e 

caracterização de indicadores ambientais e suas relações com os diferentes 

recursos ambientais envolvidos (ar, água, solo, biodiversidade e ambiente 

construído). Os elementos que caracterizam a Pressão sobre o meio ambiente se 

relacionam às atividades humanas e sua dinâmica (ou seja, as causas dos 

problemas ambientais), enquanto os de Estado dizem respeito às condições do 

ambiente que resultam dessas atividades. Os indicadores de Impacto se referem 

aos efeitos adversos à qualidade de vida, aos ecossistemas e à socioeconomia 

local e, por fim, os de Resposta revelam as ações da sociedade no sentido de 

melhorar o estado do meio ambiente, bem como prevenir, mitigar e corrigir os 

impactos ambientais negativos decorrentes daquelas atividades (atuando 

diretamente tanto nos impactos quanto nas pressões e no estado do meio 

ambiente). 
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Atualmente, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) está 

financiando o Projeto GEO Bacias, cujas atividades têm como pressuposto o 

envolvimento de diversas instituições (usuárias, produtoras e/ou mantenedoras de 

dados) e a participação de entidades representativas na definição dos indicadores 

que deverão ser adotados. Objetiva-se que o sistema de indicadores ambientais 

assim desenvolvidos seja aplicado a todas as UGRHIs no estado de São Paulo. 

O modelo de sistema de indicadores proposto pelo projeto citado segue o 

modelo FPEIR, em face de sua amplitude e também em razão de ser usado pela 

European Environment Agency (EEA) na elaboração de seus relatórios de 

Avaliação do Ambiente Europeu, inclusive para avaliação dos recursos hídricos. 

Os temas e indicadores em discussão, até o momento, para fins de avaliação de 

bacias hidrográficas no âmbito do projeto. São 44 indicadores; dez classificados 

na categoria de força-motriz, oito de pressão, oito de estado, sete de impacto e 11 

de resposta, os quais se desdobram em um total de 112 parâmetros mensuráveis. 

Assim, os dois modelos devem ser analisados e confrontados para um 

melhor resultado no acompanhamento da Revisão do Plano de Bacia. 

 
 

7.2.1.  DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO E FORMATO DO 
RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

 

O relatório de situação das Bacias Hidrográficas foi discutido pelo Comitê 

Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI em 1997, 

originando o documento “Proposta metodológica para a elaboração de 

diagnóstico-Relatório Zero”, onde foram definidos parâmetros para a produção do 

relatório que serviria de base para o Plano de Bacias Hidrográficas, definido como 

instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos no artigo 5º da lei 

9.433/91.  

Foram propostos como parâmetros para a elaboração do relatório de 

situação: 



                                                                                              
                                                                                                             Relatório Técnico - nº. 402/08      

 

224 
Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 425 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – CEP: 05594-030 
Fone: (011) 3681-3886 / e-mail: cpti@cpti.com.br 

 

 

• Caracterização da UGRHI e das sub-bacias, abordando os aspectos 

gerais, localização, área total e das sub-bacias, os municípios que a 

UGRHI contempla e o material cartográfico utilizado; 

• Biodiversidade, com descrição da cobertura vegetal, fauna 

associada, biodiversidade, manejo da bacia hidrográfica e 

legislação; 

• Socioeconomia, com ênfase em aspectos demográficos, 

desenvolvimento socioeconômico e resultados econômicos; 

• Recursos Hídricos, apresentando a disponibilidade hídrica, usos e 

demandas, balanço hídrico, fontes de poluição e qualidade das 

águas; 

• Saneamento ambiental, com abordagem em abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos domésticos e de 

serviços de saúde, doenças associadas às condições sanitárias e 

outros aspectos ambientais; 

• Áreas protegidas, com enfoque em unidades de conservação e 

áreas especialmente protegidas; 

• Áreas degradadas por erosão, assoreamento, inundação e 

minerações; 

• Análise de dados- Situação atual da Bacia; 

• Análise das áreas degradadas; 

• Acompanhamento dos Programas de Duração Continuada-PDCs; 

• Considerações finais e recomendações. 

 

O diagnóstico realizado pelo Relatório de Situação ou Relatório Zero no 

ano de 2000 contribuiu para a execução do Plano de Bacias Hidrográfica em 

2008. 
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7.2.1.1. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO/ PROPOSTA DE 
ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS 
INDICADORES 

 

 Para a elaboração do Plano de Bacia e organização de suas metas e 

ações propostas, assim como em relação aos indicadores de acompanhamento 

da sua implementação, foram desenvolvidos dois bancos de dados, utilizando-se 

de software de fácil disponibilidade e utilização (Access, Microsoft, ano 2000). 

O primeiro deles diz respeito à organização de todas as metas e ações de 

interesse aos recursos hídricos e relativos a UGRHI 13, envolvendo as mais 

distintas fontes de recursos financeiros (FEHIDRO; Orçamentos Municipais, do 

Estado ou Federal, Fundos Setoriais, etc) e executores (no âmbito do CBH – 

Pardo ou não), assim como a partir do Plano de Bacia anterior (CPTI, 2008), ou 

do que ora se apresenta e, também, de projetos, planos e programas 

governamentais, de agências de fomento ou outros. 

É importante ressaltar que o Banco de Dados em Access é um projeto 

desenvolvido pelo IPT, o GEO Bacias, e para o presente Plano de Bacia, o banco 

de dados foi utilizado apenas como um meio para geração o Quadro de Metas e 

Ações da UGRHI Tietê-Jacaré (Anexo C). O Banco de Dados em Access 

encontra-se disponível para consulta no Instituto de Pesquisas de Tecnológicas-

IPT, juntamente com os demais produtos do projeto GEO Bacias. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A elaboração do primeiro Plano de Bacia da Unidade Hidrográfica de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Tietê-Jacaré cumpre mais uma etapa no 

processo de implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, que se 

iniciou com a promulgação da Lei 7663/91, hoje conhecida como a “Lei de 

Recursos Hídricos” do Estado de São Paulo, mais especificamente, no que diz 

respeito ao atendimento à Deliberação CRH 62, de 04 de setembro de 2006. 

Não restam dúvidas de que isso significa um expressivo avanço, 

contribuindo para que o Comitê disponha de seu mais importante instrumento 

para a gestão dos recursos hídricos revisto e atualizado. Ao mesmo tempo 

constata-se, também, que muitos aspectos demandam melhorias no sentido de se 

atingir o desenvolvimento sustentado desses recursos. Cita-se, em primeiro lugar, 

a ainda carência de dados e informações sistemáticas e representativas dos 

vários aspectos de interesse necessários e suficientes para a melhor 

caracterização da unidade hidrográfica em questão. É importante frisar que, não 

raro, a informação pode até existir, mas nem sempre é disponibilizada. 

As ações indicadas para execução até o ano de 2019 são muito 

numerosas; contudo, outras demandas podem, eventualmente, não terem sido 

consideradas. Diante disso, avalia-se fundamental a divulgação e a contínua 

discussão do Plano de Bacia para, não apenas aumentar a conscientização da 

sociedade local em relação às condições de utilização e proteção dos recursos 

hídricos, mas também fazer com que o Plano represente e atenda, cada vez mais, 

as necessidades regionais, tornando-se mais e mais exeqüível. Nesse sentido, 

seria muito importante a realização de eventos, de acordo com setores da Bacia, 

exclusivamente voltados para a divulgação e discussão do Plano de Bacia e, 

também, a identificação de problemas locais ainda não considerados nos 

instrumentos de gestão da UGRHI. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo A – Mapa 1 - Diagnóstico/Síntese 

                  Mapa 2 - Demandas 

Anexo B – Histórico de projetos financiados por recursos Fehidro 

Anexo C – Metas e Ações 

 

 


