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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Escorço histórico sobre a elaboração do Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos 2012, ano base 2011 – RS2012 - ano base 2011.  

 
O RS 2012 - ano base 2011 teve curso processual peculiar em relação aos outros quatro 

relatórios anteriores, como adiante se explica. De fato em 24 de agosto de 2012, a Coordenadoria de 
Recursos Hídricos, por intermédio de seu Coordenador encaminhou e-mail aos comitês nos seguintes 
termos:  

“Tendo em vista a agenda anual conjunta CRHi/CBHs, para elaboração dos 
Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas - RS, vimos 
informá-los do andamento das atividades preliminares, relativas à obtenção, 
preparação e consolidação dos dados utilizados para compor os mais de setenta 
parâmetros avaliados neste Relatório, a cargo do DGRH. Para dar cumprimento a 
esta tarefa, em 2012, diante da drástica redução de seu quadro técnico, a CRHi 
adotou, como única estratégia viável, a contratação de uma empresa para realizar 
as atividades mencionadas acima. Buscando ainda dar a celeridade necessária ao 
processo, optou-se por ampliar o escopo a ser contratado, incluindo, além do 
cálculo dos parâmetros, a construção dos gráficos, tabelas e quadros que compõem 
o RS, de modo a facilitar o trabalho posterior dos CBHs. 

A contratação passou pelo processo administrativo de praxe, começando pela 
elaboração do Termo de Referência e demais documentos que instruem o 
procedimento licitatório, realizada pelo Departamento de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos DGRH em Abril/Maio deste ano. Atendidos os trâmites internos 
necessários à contratação – aprovação da Consultoria Jurídica da Pasta, autorização 
do Gabinete e outras providências administrativas – publicou-se o Edital de 
Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, em 02.08.2012. O Pregão foi concluído 
em 17.08, porém uma das empresas licitantes interpôs recurso, o qual se encontra 
em análise pelo Departamento de Administração, para dar andamento à 
contratação. 

Considerando que essa situação vem comprometer a programação 
usualmente adotada para elaboração do Relatório de Situação das Bacias 
Hidrográficas, será necessário realizar os ajustes correspondentes no cronograma 
de trabalho. A CRHi aguarda a conclusão do procedimento licitatório para informar 
a todos sobre a data definida para início do contrato e discutir os ajustes 
necessários no cronograma de trabalho. Contando com sua compreensão, 
colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
Atenciosamente Ana Lúcia Aurélio, Departamento de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Walter Tesch, Coordenador de Recursos Hídricos”. 

 
Seguiu-se em 8 de outubro de 2012 nova mensagem por e-mail da CRHi-DGRHi,  a saber:  
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“Prezados Secretários Executivos. Estamos consolidando os dados para o 
Relatório de Situação das UGRHIS. Como sabem, neste ano o cronograma foi 
prejudicado por diversos fatores, principalmente por questões administrativas 
relacionadas à licitação. 

Para facilitar o trabalho da consultoria contratada na readequação dos dados 
de 2007 a 2010, estamos solicitando aos CBHs o envio da Planilha Modelo_RS 2010, 
enviada no ano passado pela CRHi, e preenchida pelos CBHs, de acordo com o seu 
banco de indicadores. 

Assim, pedimos a gentileza para que os srs. nos enviem essa planilha, em sua 
última versão, com os dados e gráficos já alocados na planilha. Apenas solicitamos 
a planilha com as “abas” Base de Cálculo e Modelo_RS. As outras “abas”, como IQA 
Gráficos, IET Gráficos, etc. podem ser “excluídas” para o envio, já que ocupam muito 
espaço e não serão necessárias, especificamente, para este trabalho. Segue modelo 
da planilha enviada ano passado para que facilite pela busca do material. 
Atenciosamente, Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
Coordenadoria de Recursos Hídricos DGRHi/CRHi”.  

 
Em 11 de dezembro de 2012, no auditório do Consema/SMA a DGHi/CRHi, em reunião 

técnica especialmente convocada (conforme e-mail de 21 de dezembro de 2012) para apresentar o 
“Roteiro de elaboração do Relatório de Situação 2012- ano base 2011” a equipe técnica do 
Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos - DGRHi apresentou o “roteiro” e entregou os 
discos compactos com os dados de cada um dos 21 comitês aos Secretários Executivos e membros de 
comitês presentes que efetivamente conduzirão/ coordenarão os trabalhos de elaboração do 
relatório de situação.  

 
Consta do texto daquela convocação que com esta reunião dar-se-á (...) “início ao processo 

de elaboração dos relatórios de situação das UGRHIs do Estado de São Paulo”. Mais. Registra que “a 
CRHi, por meio da DGRH, coletou os dados secundários das instituições oficiais  realizou a 
consolidação, no formato compatível com os indicadores utilizados pelo  SIGRH – Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, deixando-os prontos para os comentários dos CBHs. Nessa 
mesma oportunidade apresentaremos o Roteiro para elaboração do Relatório de Situação ano-base 
2011, de que trata a deliberação que substituirá a Deliberação CRH nº62/2006”. 

 
Nesta reunião ficou estabelecido o seguinte cronograma para elaboração do RS-2012, ano 

base 2011:  
a) até 5 de fevereiro de 2013: análise prévia do preenchimento dos dados e 

encaminhamento à CRHi da planilha modelo verificada / retificada e preenchida pelo CBH; 
b) até 8 de fevereiro de 2013: análise prévia do RS ano base 2011 e encaminhamento à CRHi 

do RS ano base 2011 contendo a análise dos dados e comentários pertinentes; 
c) até 28 de março de 2013: entrega oficial do RS ano base 2011 e encaminhamento à 

Secretaria Executiva do CRH, é dizer à  Coordenaria de Recursos Hídricos de uma cópia impressa e 
uma cópia em meio digital do Relatório de Situação devidamente aprovado em plenária do CBH 
acompanhado de cópia da deliberação de aprovação. 

 
Esta reunião no Consema foi no período da manhã.  
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Na tarde do mesmo dia 11 de dezembro de 2012, no Salão dos Pratos do Palácio dos 
Bandeirantes, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou a Deliberação CRH nº 142/2012, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de dezembro de 2012,  que “aprova os critérios e os 
procedimentos para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos da Bacia hidrográfica” assim como seu anexo, o “Roteiro para elaboração do Plano 
de Bacia Hidrográfica”, roteiro este que já fora objeto de apresentação e discussão na reunião 
realizada no período da manhã. Esta deliberação substituiu a Deliberação CRH nº 62/2006. 

 
Em 27 de dezembro de 2012 a equipe técnica da DGRHi/CRHi sob o título / assunto 

“Relatório de Situação 2011 – ERRATA”, encaminhou outro e-mail com a seguinte mensagem:  
 

“Prezados Secretários Executivos, este email está sendo enviado a todos os 
CBHs que possuem o CD do Relatório de Situação 2011, entregues na reunião do dia 
11/12/2012. Encontrou-se inconsistência em alguns parâmetros, os quais foram 
recalculados e transferidos para os arquivos correspondentes (Planilha Modelo_RS,  
Banco de Indicadores 2007 a 2011,  Quadro Características Gerais  e Quadro Síntese 
da Ugrhi). Os parâmetros são: 
FM.02-A - População total (conforme atualização SEADE) 
E.04-A - Disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total: 

m3/hab.ano 
E.05-A - Disponibilidade per capita de água subterrânea: m3/hab.ano 
E.06-A - Índice de atendimento de água: % 
E.06-C - Índice de atendimento com rede de esgotos: % 
E.06-D - Índice de perdas do sistema de distribuição de água: % 

As alterações foram pequenas, em alguns casos não refletiram em variação 
substancial no valor do parâmetro. Os CBHs que já iniciaram as análises dos 
parâmetros perceberão pouca variação nos dados, por isso, provavelmente, não 
afetará as análises. Entretanto, mesmo com essas poucas mudanças, para 
consolidarmos os dados e os valores obtidos, sugere-se desconsiderar os arquivos 
encaminhados via CD.  

Como os arquivos tem um tamanho que excedem a capacidade de anexar de 
um email convencional, disponibilizamos em um servidor online. Não é necessário 
fazer nenhum tipo de login nem baixar software. O procedimento é discriminado 
abaixo: 
Procedimento: 
1)Abaixo, há uma lista de links disponibilizado para cada CBH. Deve-se clicar no 

correspondente ao seu CBH (ou copiar e colar o link no seu navegador); 
2) Abrir-se-á uma página azul, do DropBox, com o nome do CBH na parte superior; 
3) Clicar no canto superior direito, no box azul “download”. Entre as opções, clicar 

na primeira, “Download as .zip” 
4) Efetuar o Download e aguardar. O arquivo tem 40 mb, pode demorar um pouco 

dependendo da velocidade da conexão. Esse material tem exatamente o mesmo 
formato do entregue em CD (mesmo número de pastas, mesma apresentação, 
etc). 

LINKS: (…) 09-MOGI 
https://www.dropbox.com/sh/wcyl670dinpxphg/FzxalNuchw 

https://www.dropbox.com/sh/wcyl670dinpxphg/FzxalNuchw
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(...) Qualquer dúvida, favor contactar-me, através do telefone 11 3218 
5751.Atenciosamente, Bruno Franco de Souza. Departamento de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi/SSRH”. 
  

Em 14 de janeiro de 2013 a equipe técnica da DGRHi/CRHi sob o título / assunto “RS 2011 – 
2ª Errata – Qualidade das Águas”, encaminhou novo e-mail com a seguinte mensagem:  

 
“Prezados Secretários Executivos, em contato com a CETESB, encontrou-se 

inconsistência em quatro parâmetros de qualidade de águas superficiais, os quais 
foram recalculados e transferidos para os arquivos correspondentes (Planilha 
Modelo_RS.xls e PParâmetros.xls) 
Os parâmetros são: 
E.01-A - IQA - Índice de Qualidade das Águas: nº de pontos por categoria 
E.01-B - IAP - Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de Abastecimento 

Público: nº de pontos por categoria 
E.01-C - IVA - Índice de Qualidade das Águas para a Proteção da Vida Aquática: nº 

de pontos por categoria 
E.01-D - IET - Índice de Estado Trófico: nº de pontos por categoria 

As alterações foram pequenas, em alguns casos não refletiram em variação 
substancial no valor do parâmetro. Os CBHs que já iniciaram as análises dos 
parâmetros perceberão pouca variação nos dados, por isso, provavelmente, não 
afetará as análises.O procedimento é o mesmo do email anterior, que é 
discriminado abaixo: 
Procedimento: 
1)Abaixo, há uma lista de links disponibilizado para cada CBH. Deve-se clicar no 

correspondente ao seu CBH (ou copiar e colar o link no seu navegador); 
2) Abrir-se-á uma página azul, do DropBox, com o nome do CBH na parte superior; 
3) As alterações só se refletiram em duas planilhas: Modelo_RS, que está dentro da 

pasta "2) Planilho Modelo_RS" e na planilha PPARÂMETROS que está dentro da 
pasta "3) Banco de Indicadores 2011" 

4) Efetuar o Download especificamente  dos arquivos mencionados. Os outros 
arquivos não foram alterados. 

5) Caso o CBH já tenha iniciado a análise dos parâmetros mencionados acima (IQA, 
IET,etc) não é necessário alterar a planilha Modelo RS em andamento. Basta 
baixar a planilha atualizada, conforme explicitado acima, e copiar e colar os 
gráficos desses quatro parâmetros que sofreram alteração para a  planilha 
Modelo_RS que o CBH está trabalhando. 

LINKS: (...)· 09-MOGI 
https://www.dropbox.com/sh/wcyl670dinpxphg/FzxalNuchw 

Qualquer dúvida, favor contactar-me, através do telefone 11 3218 5751, ou 
por este email. Atenciosamente, Bruno Franco de Souza. Departamento de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Coordenadoria de Recursos Hídricos - 
CRHi/SSRH”. 

 
Registre-se ainda o recebimento de e-mail em 21 de janeiro de 2013 do DGRH/CRHI nos seguintes 
termos:  

https://www.dropbox.com/sh/wcyl670dinpxphg/FzxalNuchw
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"Caros Secretários Executivos e Coordenadores das Câmaras de Planejamento 
Comunicamos que estão disponíveis on-line os documentos abaixo, os quais 

devem ser utilizados pelos CBH na elaboração do Relatório de Situação das Bacias 
Hidrográficas: 

 - Roteiro para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas (arquivo: Roteiro_RS_ab2011.pdf); 

 - Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo 
(arquivo: Indicadores_Gestao_2013.pdf); 

 - Valores de Referência dos Parâmetros do Banco de Indicadores para 
Gestão dos Recursos Hídricos (arquivo: valores_referencia.pdf); 

 - Glossário dos Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos (arquivo: 
Glossario.pdf). 

Favor acessar o Dropbox através do link abaixo e fazer o download destes arquivos: 
https://www.dropbox.com/sh/ayblp7tlutlhvbo/-7z_RYhHMx 

Qualquer duvida entrar em contato com:  
Bruno (11-3218-5751) ou Nilceia (11-3218-5617). Atenciosamente, DGRH 

Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos”.  
 

Em contato telefônico com o Sr. Bruno sobre este último e-mail este informou-nos que a 
novidade refere-se sobretudo aos - Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São 
Paulo (arquivo: Indicadores_Gestao_2013.pdf (destacado em itálico acima) mesmo por que os demais 
itens fazem parte do disco compacto enviado a cada um dos 21 comitês. Este item (com mais de cem 
páginas) refere-se ao detalhamento de cada um dos indicadores (informando fonte oficial, 
periodicidade, origem formação do indicador etc.) e destina-se meramente à consulta.  
 
 
Conclusão do escorço histórico.  
 

Em que pese todos os percalços das mais diversas naturezas acima relatados, o que redundou 
no apertado cronograma para elaboração do RS 2012, ano base 2011, a UGRHI 09 conforme já 
explicado no item agradecimentos, e igualmente reiterado no texto adiante transcrito conseguiu 
concluir sua tarefa no prazo estipulado.  

Mais. O CBH-MOGI observou a trilogia legal que orienta todo sistema: integração, 
descentralização e participação, em que pese a contingência de estar em meio ao processo de 
renovação eleitoral e constituição do seu Órgão Plenário para o novo biênio março de 2013 a março 
de 2015 que se inicia.    

 

1.2  O que é? Qual o escopo geral? Qual a metodologia utilizada? E 
como ocorre o processo de elaboração do Relatório de Situação 
dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica? 

 

O que é Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica?  

https://www.dropbox.com/sh/ayblp7tlutlhvbo/-7z_RYhHMx
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O relatório de situação é um instrumento de gestão introduzido pela Lei Estadual nº 7.663, de 
30 de dezembro de 1991 cujo objetivo principal é avaliar a eficácia dos Planos diretores de Bacias 
Hidrográficas dos diversos comitês, a situação dos recursos hídricos de cada uma das unidades de 
gerenciamento de recursos hídricos em que foi dividido o estado, bem como fomentar a 
transparência à administração pública e fornecer, por meio de suas análises, subsídios às ações dos 
poderes executivos e legislativos de âmbito municipal, estadual e federal. 

Trata-se de obrigação legal anual, prevista na Lei n.º 7.663/1991 (artigos 19; 26, inciso VII e 27, 
inciso II)1 que vem sendo cumprida pelos comitês de bacia sob a coordenação da Coordenadoria 
Estadual de Recursos Hídricos - CRHi desde 2007, quando foram elaborados os  primeiros relatórios 
de situação com base em indicadores, co-relacionando-os com as metas definidas em seus planos de 
bacia, bem como foi estabelecida metodologia para seu preenchimento em cumprimento ao 
disciplinado em lei. 

O CBH-MOGI desde 2007 participa deste processo e já elaborou e aprovou em reuniões 
plenárias os Relatórios de Situação dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, sempre tomando por base 
os dados de fontes oficiais do ano anterior. 

 

Qual o escopo geral Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica?  

Os relatórios de situação permitem aos colegiados avaliarem anualmente o cumprimento das 
metas estabelecidas em seus planos de bacia, revendo-as e melhorando-as se for o caso. Basicamente 
procura-se responder no relatório: 

a) quais as atividades que estão impactando as águas; 

                                                     
1 Artigo 19 – Para avaliação da eficácia do Plano Estadual de Recursos Hídricos e dos Planos de Bacias Hidrográficas, o Poder Executivo fará publicar 

relatório anual sobre a “Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo” e relatórios sobre a “Situação dos Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas”, de cada bacia hidrográfica objetivando dar transparência à administração pública e subsídios às ações dos Poderes Executivo e 
Legislativo de âmbito municipal, estadual e federal. 
§ 1.º – O relatório sobre a “Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo” deverá ser elaborado tomando-se por base o conjunto de relatórios 
sobre a “Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”. 
§ 2.º – Os relatórios definidos no “caput” deste artigo deverão conter no mínimo: 
I – a avaliação da qualidade das águas; 
II – o balanço entre disponibilidade e demanda; 
III – a avaliação do cumprimento dos programas previstos nos vários planos de Bacias Hidrográficas e no de Recursos Hídricos; 
IV – a proposição de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras e serviço e das necessidades financeiras previstas nos vários planos de 
Bacias Hidrográficas e no de Recursos Hídricos; 
V – as decisões tomadas pelo Conselho Estadual e pelos respectivos Comitês de Bacias. 
§ 3.º – Os referidos relatórios deverão ter conteúdo compatível com a finalidade e com os elementos que caracterizam os planos de recursos hídricos. 
§ 4.º – Os relatórios previstos no “caput” desse artigo consolidarão os eventuais ajustes aos planos decididos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
§ 5.º – O regulamento desta Lei estabelecerá os critérios e prazos para elaboração e aprovação dos relatórios definidos no “caput” desse artigo. 

 
Artigo 26 – Aos Comitês de Bacias Hidrográficas, órgão consultivos e deliberativos de nível regional, competem: 

(...) 
VII – apreciar, até 31 de março de cada ano, relatório sobre “A Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”. 
 

Artigo 27 – O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs, contarão com o apoio do Comitê Coordenador 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos – CORHI, que terá, dentre outras as seguintes atribuições: 
                   (...) 

II – coordenar a elaboração de relatórios anuais sobre a situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, de forma discriminada por bacia 
hidrográfica; 
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b) quais as atividades que estão sendo prejudicadas? 

c) quais as medidas/respostas que estão sendo tomadas? 

 

Qual a metodologia utilizada na elaboração do Relatório de Situação dos Recursos hídricos 
da Bacia Hidrográfica? 

Qual a metodologia utilizada? A 
metodologia utilizada FPEIR é a mesma da 
comunidade européia. No modelo, a Força-
Motriz (F), isto é, as atividades humanas 
produzem Pressões (P) no meio ambiente que 
podem afetar seu Estado (E), o qual, por sua 
vez, poderá acarretar Impactos (I) na saúde 
humana e nos ecossistemas, levando a 
sociedade (Poder Publico, população em geral, 
organizações civis, etc.) a emitir Respostas (R). 
As repostas ocorrem por meio de medidas, as 
quais podem ser direcionadas a qualquer 
compartimento do sistema, isto é, a resposta pode ser direcionada para a Força-Motriz, para Pressão, 
para o Estado ou para os Impactos. 

Como orientação dos trabalhos foram utilizados os indicadores ou parâmetros e sua 
respectiva releitura apresentada pela SSRH-CRHi que auxiliaram na revisão dos indicadores da Bacia, 
comentários sobre os mesmos e definição de metas e ações em conformidade com o Plano de Bacia 
e com os novos entendimentos ocorridos a partir da evolução dos indicadores nos últimos anos. São 
71 indicadores ou parâmetros oferecidos para análise dos colegiados obtidos junto às mais variadas 
fontes oficiais sobre cada uma das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHis que 
deverão ser analisados pelos vinte e um  comitês paulistas na elaboração de seus relatórios de 
situação. 

 

Como ocorre o processo de elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica?  

Em suma a elaboração do RS 2012 – ano base 2011 no âmbito da UGRHi 09 contou com a 
integração e participação dos atores dos três segmentos (Sociedade Civil, Municípios e Órgãos do 
Estado) inscritos e atuantes na bacia, e diga-se recém empossados,  para comporem o Órgão 
Plenário, do novo biênio março de 2013 a março de 2015 que se inicia.  

E  em que pese o exíguo prazo - para que ao menos os mais novos integrantes do comitê (27 
novos Prefeitos e Prefeitas e respectivas equipes técnicas, ou 71% de renovação do segmento dos 
municípios), “de bate pronto” “tomassem pé” nas reuniões preparatórias de cada segmento, do que 
é a Política Estadual de Recursos Hídricos bem como o Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos de que trata a Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991 -  estes novos 
atores, recém empossados,  já contribuíram com observações e sugestões ao texto deste relatório e 
tomaram ciência dos pontos positivos e negativos quanto aos recursos hídricos na UGRHI 09,  tanto 
do ponto de vista global como local.  
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E sem dúvida, os recém empossados, muito contribuirão ainda para a descentralização das 
decisões sobre onde concentrar os investimentos financeiros para o desenvolvimento de obras, 
serviços e programas, oriundos do FEHIDRO e da futura cobrança pelo uso da água em rios de 
domínio estadual que se avizinha, e que de fato possam melhorar a qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos. 

Em que pese o escasso prazo para elaboração e votação do RS-2012 – ano base 2011, o CBH-
MOGI  - com fundamento no trinômio legal da descentralização, participação e integração, que 
segundo a Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos Lei n.º 7.663/91 que deve orientar todo o 
Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos -  assim que recebeu as instruções da DGRH/CRHi 
no dia 11 de dezembro de 2012, já elaborou criou um Grupo Técnico de Trabalho e um cronograma 
de divulgação e discussão texto preliminar consolidado como acima noticiado.  
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2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA UGRHI 09 
 
 

Características Gerais 

09 - 
MOGI 

População 
Seade

 
Total (2011) Urbana (2010) Rural (2010) 

1.466.062 hab. 1.343.595 hab. 85.824 hab. 

Área 
Área territorial 

Seade, 2010
 Área de drenagem 

PERH 2004-07
 

13.031,79 km
2
 15.004 m

2
 

Principais rios e 
reservatórios  
Relatório de Situação da 

Bacia, 2010
 

 
Principais rios: Rio Mogi-Guaçu, Rio do Peixe e Rio Jaguari-Mirim. 

 

Aquíferos 
Cetesb, 

2010
 

Pré-Cambriano 
Área de abrangência: abrange parte das UGRHIs 01-SM, 02-PS, 03-LN, 
04-Pardo, 05-PCJ, 06-AT, 07-BS, 09-MOGI, 10-SMT, 11-RB e 14-ALPA. 
Serra Geral  

Área de abrangência: é subjacente ao Aquífero Bauru e recobre o Guarani. 
Tubarão 

Área de abrangência: parte das UGRHIs 04-Pardo, 05-PCJ, 09-Mogi, 10-
SMT e 14-ALPA. 
Guarani 
Área de abrangência: ocorre em 76% do território do estado de São Paulo. 
Bauru 
Área de abrangência: abrange totalmente as UGRHIs 15-TG, 18-SJD, 19-
BT, 20-Aguapeí, 21-Peixe e 22-PP e parte das UGRHIs 04-Pardo, 08-SMG, 
12-BPG, 13-TJ, 16-TB e 17MP. 
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Características Gerais 

09 - 
MOGI 

Mananciais de 
interesse 
regional

CPLA, 2007
 

Ribeirão das Anhumas (Estiva Gerbi, Mogi-Guaçu, Espírito Santo do 

Pinhal); 
Rio da Itupeva (Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Aguaí); 
Córrego Rico (Santa Ernestina, Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga); 
Córrego da Forquilha (Araras e Conchal); 
Córrego Monte Verde (Santa Lucia e Américo Brasiliense); 
Ribeirão Santa Rosa (Descalvado, Porto Ferreira e Pirassununga); 
Ribeirão Areia Branca (Porto Ferreira e Descalvado); 
Córrego Jaboticabal (Águas de Lindóia e Socorro); 
Ribeirão do Meio (Leme e Araras); 
Ribeirão do Pinhal (Engenheiro Coelho, Conchal, Moji-Mirim e Araras); 
Ribeirão do Roque (Analândia, Pirassununga, Corumbataí, Santa Cruz da 
Conceição, Rio Claro, Leme e Araras); 
Ribeirão da Penha (Amparo, Serra Negra e Itapira); 
 
Mananciais de grande porte: 
Rio Mogi-Guaçu - 28 municípios 
Rio Jaguari-Mirim  (Águas da Prata, Santo Antonio do Jardim, São João 
da Boa Vista e Vargem Grande do Sul). 
Rio do Peixe (Socorro, Serra Negra, Águas de Lindóia, Lindóia e Itapira). 

 
Disponibilidade 
hídrica 
Superficial 

PERH, 

2004-07
 

 
               

Vazão média 
(Qmédio) 

Vazão 
mínima 
(Q7,10)) 

Vazão Q95% 
Balanço: 

%demanda/disponibili
dade 

199 m
3
/s 48 m

3
/s 72 m

3
/s 33,4% 

Disponibilidade 
hídrica 
subterrânea 

PERH, 

2004-07
 

Reserva Explotável  Balanço: demanda/disponibilidade 

24 m
3
/s 12,4% 

Demandas 
outorgadas 

DAEE, 

2011
 

Superficial Subterrânea 
Abastecimento público 

(demanda estimada) 

16,01 m
3
/s 2,97 m

3
/s 4,27 m

3
/s 

Principais 
atividades 
econômicas  
Relatório de Situação da 

Bacia, 2011 (Ano Base 

2010)
 

A base da economia regional é a agroindústria. No setor primário 
destacam-se as culturas de cana-de-açúcar, laranja, milho e café. Existe 
forte ocupação do solo com pastagem (braquiária) para a criação de 
bovinos. 
No setor secundário predominam usinas de açúcar e álcool, óleos vegetais 
e bebidas, além de frigoríficos e indústria de papel e celulose. 
O turismo é outra atividade importante em estâncias hidrominerais como 
Águas da Prata, Santa Rita do Passa Quatro e as cidades do chamada 
circuito das águas paulista:  Águas de Lindóia, Lindóia, Serra Negra e 
Socorro, todos com população flutuante (turistas). 

Vegetação 
remanescente 

IF, 

2009
 

Apresenta 1.598 km
2
 de vegetação natural remanescente que ocupa, 

aproximadamente, 10,5% de sua área. As categorias de maior ocorrência 
são a Floresta Estacional Semidecidual, a Savana e a Formação 
Arbórea/Arbustiva em Regiões de Várzea. Boa parte dessa vegetação 
encontra-se em condição de extrema fragmentação. 
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Características Gerais 

 

Perfil Social
  

Relatório de Situação da 

Bacia, 2011 (Ano Base 

2010)
 

A taxa de crescimento geométrico da população da região é de 1,16%, 
maior do que a taxa de crescimento do Estado de São Paulo de 1,09% 
(SEADE 2010). As taxas de crescimento (superiores a média do Estado) 
com o aumento expressivo de população em alguns municípios 
pressionaram a qualidade das águas superficiais, exigindo maior demanda 
de água para abastecimento e via de conseqüência gerando maior 
produção de efluentes,  o que vem sendo compensado com a construção 
de algumas Estações de Tratamento de Esgoto na UGRHI 09.    

 

Principais 
rodovias

 

Relatório de Situação da 

Bacia, 2011 (Ano Base 

2010) 

Secretaria de Logística e 

Transporte - DER (2012)
 

Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340) 

Rodovia Anhanguera (SP-330) 

Rodovia SP-147 (Circuito das Águas) 

Rodovia SP-215 

Rodovia SP-225 

Rodovia SP-255 

Rodovia SP-333 

Rodovia SP-342 

Rodovia SP-344 

09 - 
MOGI 

Unidades de 
Conservação 

UCs Municípios abrangidos pela UC 

APA Piracicaba/Juqueri-Mirim 
FF, 2011

 Serra Negra 

ARIE Pé de Gigante  
MMA, 2011

 
Santa Rita do Passa Quatro 

ARIE Vassununga 
MMA, 2011

 
Santa Rita do Passa Quatro 

EE Jataí 
FF, 2011

 Luiz Antonio 

EE Mogi-Guaçú 
IF, 2011

 Mogi-Guaçú 

PE Porto Ferreira 
FF, 2011

 Porto Ferreira 

PE Vassununga 
FF, 2011

 Santa Rita do Passa Quatro 

RPPN Parque Ecológico Anauá 
FF, 2011

 Socorro 

RPPN Parque Florestal São Marcelo
 

MMA, 2011
 

Mogi-Mirim 

RPPN Toca da Paca
  

FF, 2011
 

Guatapará 
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Características Gerais 

 Municípios 

Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Américo Brasiliense, Araras,  
Barrinha, Conchal, Descalvado, Dumont, Engenheiro Coelho, Espírito 
Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Guariba, Guatapará, Itapira, Jaboticabal, 
Leme, Lindóia, Luís Antônio, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Motuca, 
Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, Porto Ferreira, Pradópolis, Rincão, 
Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Lúcia, Santa 
Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, 
Serra Negra, Sertãozinho, Socorro, Taquaral 

Compartimentos UGRHI 09 
Plano de Bacia (2008)

 

Este mapa é divisão da UGRHI 09 por compartimentos ou sub-bacias 
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3 QUADRO SÍNTESE DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

 
Os quadros sínteses da situação dos recursos hídricos apresenta, a partir das análises e 

avaliações efetuadas no RS, os seguintes itens: 
• Síntese da situação: resultados mais relevantes da análise dos indicadores e um resumo dos 

temas críticos e/ou áreas críticas para o estabelecimento de metas e ações de gestão; 
• Orientações para gestão: identificação e descrição das ações que devem ser executadas 

visando reorientar a evolução tendencial do indicador, para minimizar seus efeitos negativos  
sobre os recursos hídricos e o meio ambiente (estas ações devem integrar o PBH). 

 

3.1 Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: 
Disponibilidade das águas. 

 

Disponibilidade das águas 

Parâmetros 
Situação  Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 2007 2008 2009 2010 2011 

Disponibilidade 
per capita - 
Qmédio em 
relação à 

população total 
(m3/hab.ano) 

 

 
 
 
 

4.364 

 

 
 
 
 

4.348 

 

 
 
 
 

4.294 

 

 

 
 
 
 

4.331 

 

 

 
 
 

4.281 

 

• Síntese da situação: A disponibilidade de 
água superficial per capita por habitante ano 
permaneçe praticamente estável. Na média dos 
últimos cinco anos é de 4.323,6 m³/hab.ano. Dentro 
do valor de referência "BOM"m³/hab.ano (acima de 
2.500 m³/hab.ano). Quase o dobro da disponibilidade 
para o Estado de São Paulo da ordem de 2.360,69  
m³/hab.ano (DAEE, SEADE 2011). A 
disponibilidade per capita de água subterrânea é 
obtida por meio da relação entre quantidade de água 
explotável e a população. Ao longo dos anos não se 
verificou variações expressivas. A média dos últimos 
5 anos apresenta-se com 521,2 m3/hab.ano, quase o 
dobro da disponibilidade estadual de  276,83 
m3/hab.ano em 20111 (DAEE, SEADE 2011). Em 
síntese verifica-se uma tendência de estabilidade 
nos dois parâmetros. 
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Disponibilidade das águas 

Parâmetros 
Situação  Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 2007 2008 2009 2010 2011 

Disponibilidade 
per capita de 

água 
subterrânea 
(m3/hab.ano) 

 
 

526 

 
 

524 

 
 

518 

 
 

522 
516 

• Orientações para gestão: Para uma melhor 
análise é importante a obtenção dos parâmetros para 
cada um dos cinco compartimentos (ou sub-bacias) 
da UGRHI 09, sobretudo no denominado trecho 
crítico do rio Mogi Guaçu (compartimento do Alto 
Mogi). Nesse compartimento há uma concentração 
de população  e de diversas atividades antrópicas 
(abrange 11 municípios e 600.000  habitantes) que 
traz como consequência uma maior demanda por 
água e uma piora na qualidade dos recursos 
hídricos, sendo essa região objeto de ações 
especiais que ocorrem de maio a outubro e estão 
inseridas no denominado "Projeto Estiagem". 
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3.2 Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: 
Demanda de água. 

 

Demanda de água 

Parâmetros 

Situação  
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 
2007 2008 2009 2010 2011 

Demanda total de água 
(m³/s) 

18,9 18,9 19,1 19,5 19,0 
• Síntese da situação: As informações 

de demanda de água denotam uma tendência 
para a estabilidade, sem grandes variações 
nos últimos cinco anos. A maior demanda da 
UGRHI 09 é por água superficial, com 84% 
do total demandado, cabendo apenas 16% de 
uso de demanda subterrânea. Quanto as 
diferentes tipos de uso, destaque para o uso 
rural (principalmente irrigação) com 47% do 
total demandado. Relevante noticiar o 
EXPRESSIVO uso industrial com 36 % da 
demanda total, o que definitivamente 
comprova o caráter industrial da UGRHI 09, 
conforme já apontado no Plano Estadual de 
Recursos Hídricos. 
 
• Orientações para gestão: Em que pese a 

tendência de estabilidade dos usos quando 
da elaboração do terceiro plano de bacia este 
deverá apontar diretrizes para o uso racional, 
com enfoque no setor industrial (reuso) e na 
irrigação (melhoria de equipamentos, uso de 
novas técnicas), principalmente para a 
garantia da sustentabilidade econômica dos 
municípios inseridos na região hidrográfica. 
Quanto ao uso urbano o destaque deve ser 
para o controle de perdas nas redes de 
distribuição de água no abastecimento 
público. 

Demanda de água 
superficial 

(m³/s) 
16,1 16,6 16,7 16,9 16,0 

Demanda de água 
subterrânea 

(m³/s) 
2,8 2,3 2,4 2,6 3,0 

Demanda urbana de 
água(m³/s) 

3,0 2,8 2,9 3,1 3,1 

Demanda industrial de 
água 
(m³/s) 

7,1 7,3 7,1 7,0 6,8 

Demanda rural de água 
(m³/s) 

8,7 8,7 9,1 9,0 8,9 

Demanda para outros usos 
de água 
(m³/s) 

0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 
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3.3 Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: Balanço 

 

Balanço 

Parâmetros 

Situação  
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 
2007 2008 2009 2010 2011 

Demanda total 
em relação à 

Qmédio 
(%) 

 

9,5 
 

 

9,5 
 

9,6 9,8 9,5 

• Síntese da situação: A demanda 
total (urbana, industrial, rural e outros) 
consegue ser suprida com 
aproximadamente 27% do Q95 total 
(superficial e subterrânea). Sendo o 
Qmédio menos restritivo que o Q95, 
nota-se que a demanda total é inferior à 
disponibilidade hídrica total . A relação 
da Q7,10 com a demanda total, 
enquadrou a UGRHI 09 como em 
estado de "ATENÇÃO" .    nos últimos 
cinco anos.  Muito embora venha 
mantendo tendência à estabilidade com 
a revisão das outorgas e o cadastro dos 
poços considerados de captação 
insignificante, esses valores poderão 
mudar nos próximos anos. Quanto a 
demanda de água subterrânea em 
relação à reserva exploatável observa-
se um aumento nos últimos 4 anos que 
talvez possa ser explicado com a 
espacialização dos dados de outorga 
que devem mostrar aumentos de uso da 
água suberrânea em áreas de baixa 
disponibilidade superficial, 
principalmente nas cidades de maior 
porte que não se situação na calha 
principal do rio Mogi Guaçu. 
 
 
• Orientações para gestão: O 
conhecimento da demanda superficial 
em relação a produção hídrica 
superficial é de fundamental importância 
para a gestão dos recursos hídricos, 
visto que reflete diretamente a 
disponibilidade hídrica superficial 
podendo demonstrar situações críticas 
ou de conflito. O estado de atenção 
encontrado na Demanda superficial em 
relação à Q7,10 indica que ações 
devem ser tomados no sentido de 
buscar maior equilíbrio entre demanda 
(com uso racional dos RH) e 
disponibilidade. 

Demanda total 
em relação à 

Q95%  
(%) 

 

26,2 
 

26,2 26,6 27,1 26,4 

Demanda 
superficial em 
relação à Q7,10 

(%) 

 

33,5 
 

 

34,5 
 

34,8 35,2 33,4 
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Balanço 

Parâmetros 

Situação  
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 
2007 2008 2009 2010 2011 

Demanda 
subterrânea em 

relação à 
reserva 

explotável  
(%) 

 

11,7 
 

9,5 10,1 10,9 

 

12,4 
 

 

 

3.4 Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: 
Saneamento básico 

 

Saneamento básico - Abastecimento de água 

Parâmetros 

Situação  
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 
2007 2008 2009 2010 2011 

Municípios 
que 

apresentam 
índice de 

atendimento 
de água Bom 

 (nº) 

19 19 22 22   

 
• Síntese da situação: Essa indicador que 

apresenta tendência de aumento, é 
importante visto que a Meta 6 do CBH-Mogi, 
em seu Plano da Bacia, é o atendimento de 
100% da população urbana com 
abastecimento público de água.  
 
• Orientações para gestão: Segundo alguns 
municípios da Bacia Hidrográfica, o grande 
problema para atingir 100% de abastecimento 
da população é o crescimento de novos 
bairros e distritos. Mas a revisão do plano de 
bacia deve insistir na meta, buscando a 
universalização do atendimento. 
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Saneamento básico - Esgotamento sanitário 

Parâmetros 

Situação  
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 
2007 2008 2009 2010 2011 

Proporção de 
efluente 

doméstico 
coletado em 
relação ao 

efluente 
doméstico 

total gerado 
(%) 

 

 
 
 
 

96,0 

 

 

 
 
 
 

95,0 

 

 

 
 
 
 

96,0 

 

 

 
 
 
 
94,6 

 

 

 
 
 
 

94,0 

 

• Síntese da situação: A coleta de 

efluente doméstico na região permaneceu 
estável e é classificada como bom (acima 
de 90%) nos últimos anos, apesar do 
aumento populacional. Quanto ao 
indicador de proporção de efluente 
doméstico tratado em relação ao efluente 
total gerado observa-se uma melhoria 
constante ao longo dos anos o que fez 
com que atingíssemos a categoria 
Regular (de 50 a 90%). A redução da 
carga orgânica poluidora doméstica e a 
carga poluidora doméstica remanescente 
teve tendência de piora em 2010, mas 
voltaram a melhorar  em 2011. Esse fato 
trouxe grande preocupação no CBH Mogi, 
considerando que os problemas com o 
esgotamento sanitário são aqueles 
apontados como os mais críticos da 
região e motivo de grandes esforços dos 
municípios para minimização dos seus 
impactos. 
 
• Orientações para gestão: O 

monitoramento da operação das ETEs 
pelo órgão ambiental é fundamental para 
melhoria do indicador. O baixo 
desempenho de 2010 chamou a atenção 
do CBH Mogi, dos municípios envolvidos 
e do órgão fiscalizador que atuaram no 
aperfeiçoamento da operação 
comprovado pela melhoria do índice em 
2011. O esgotamento sanitário de forma 
adequada é a meta de maior importância 
a ser continuadamente buscada pelos 
planos municipais de saneamento. 

 

Proporção de 
efluente 

doméstico 
tratado em 
relação ao 

efluente 
doméstico 

total gerado 
(%) 

 

 
 
 
 

32,0 

 

 

 
 
 
 

37,0 

 

 

 
 
 
 

41,0 

 

 

 
 
 
 

41,3 

 

 

 
 
 
 

50,0 

 

Proporção de 
redução da 

carga orgânica 
poluidora 
doméstica 

(%) 

 

 
 
 

24,6 

 

 

 
 
 

30,0 

 

 

 
 
 

35,0 

 

 
 
 

31,9 

 
 
 

41,0 

Carga 
orgânica 
poluidora 
doméstica 

remanescente 
(kg DBO/dia) 

54.573 49.705 46.642 49.519 43.909 
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Saneamento básico - Manejo de resíduos sólidos 
 

Parâmetros 

Situação  
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 
2007 2008 2009 2010 2011 

 Resíduo 
sólido 

domiciliar 
gerado 
(ton/dia) 

564,7 558,2 

 

563,5 

 

578,1 583 

 
• Síntese da situação: Atualmente, 

segundo o Inventário de Resíduos Sólidos 
da CETESB - 2011, 28 municípios 
apresentaram situação "adequada" 
enquanto 9 apresentaram situação 
"controlada" e apenas 1 apresentou 
situação inadequada (Estiva Gerbi). Com 
isto 64%  (374,5 ton/dia) do resíduo total 
(100% ou 583 ton/dia) gerado pela UGRHI  
09 está sendo destinado adequadamente, 
seguido de 35% (205,4 ton/dia) 
acondicionada de forma controlada, 
restando apenas 1% ou 3, 2 ton/dia  
(metade da carga de um caminhão 
compactador) sendo destinada de forma 
inadequada.  
 
• Orientações para gestão: Na UGRHI 09, 

a situação vem melhorando, todavia é 
preciso investimentos em fechamentos de 
lixões e encerramento de aterros sanitários 
por esgotamento de sua vida útil. Além de 
investimentos em ações de coleta seletiva, 
reciclagem, compostagem e logística 
reversa de que trata a Lei Federal nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A melhoria se deve a ações do 
governo estadual no controle e fiscalização 
realizado pela CETEB e ações pro ativas  
do programa Município Verde e Azul.  

 

Resíduo sólido 
domiciliar 

disposto em 
aterro 

enquadrado 
como 

Adequado 
(%) 

32 61 72 82 64 

Municípios 
que dispõem 
resíduos em 
aterros com 

IQR Adequado 
(nº) 

10 18 27 29 28 
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3.5 Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: 
Qualidade das águas. 

 

Qualidade das águas 

Parâmetros 

Situação  

2011 

IQA - Índice de 
Qualidade das 

Águas 

 

Síntese da 
Situação e 

Orientações 
para gestão 

• Síntese da situação: A UGRHI 09 apresenta 33 pontos de monitoramento. É a 

terceira maior rede de monitoramento, superada apenas pela UGRHI 05 PCJ (84 pontos) 
e UGRHI 06 Alto Tietê (50), seguida do quarto lugar ocupado pela UGRHI 03 Litoral Norte 
com 30 pontos.    Segundo o Relatório de Águas Interiores da CETESB (2011), com 
relação ao IQA - Índice de Qualidade das Águas, do universo de 33 pontos   6% dos 
corpos d'água da UGRHI 09 foram qualificados como "RUIM". Esses pontos estão 
localizados no Rio Mogi Mirim e no Rio das Araras. De outro lado 85% dos pontos de 
monitoramento apresentam-se com "BOM", e 9% como "REGULAR".. 
 
• Orientações para gestão: Os valores classificados abaixo do padrão devem ser 
investigados pelo órgão gestor da qualidade para detectar as causas das não 
conformidades. 
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Qualidade das águas 

Parâmetros 

Situação  

2011 

IAP - Índice de 
Qualidade das 
Águas Brutas 
para fins de 

Abastecimento 
Público 

 

Síntese da 
Situação e 

Orientações 
para gestão 

• Síntese da situação: O IAP (Índice de Qualidade da Água para Abastecimento 
Público) avalia substâncias tóxicas e variáveis que possam alterar as características físico-
químicas provenientes de fontes difusas. Os novos pontos, ao lado do ponto já localizado 
na ETA da Academia de Força Aérea em Pirassununga, ficam no Córrego Rico (município 
de Jaboticabal) e na Represa de Cachoeira de Cima (município de Mogi Guaçu). Nota-se 
que houve melhora no único ponto anteriormente monitorado de 2009 para 2010. E que 
este e os outros dois agora acrescidos apresentaram  IAP "BOM" tanto em 2010 como em 
2011 (CETESB 2011). 

 
• Orientações para gestão: Continuar o monitoramento e eventualmente propor estudos 

para manutenção e melhoria da rede. 
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Qualidade das águas 

Parâmetros 

Situação  

2011 

IVA - Índice de 
Qualidade das 
Águas para a 
Proteção da 

Vida Aquática 

 

Síntese da 
Situação e 

Orientações 
para gestão 

• Síntese da situação: O IVA (Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida 

Aquática), verifica a eutrofização, a quantidade de oxigênio dissolvido, o pH e a toxicidade 
na água. Em 2011 houve sensível aumento no número de pontos  monitorados de  10 
para 22 pontos.  E melhorias, a saber: a) O ponto do reservatório de Cachoeira de Cima 
melhorou de "RUIM" (2009) para "REGULAR" (2010).chegando a "BOM"  em 2011 .  b) O 
ponto MOGU 2100 localizado na divisa de São Paulo (Espírito Santo do Pinhal) e Minas 
Gerais (Jacutinga) que passara de  "REGULAR" para "RUIM" em 2010, saltou para "BOM" 
em 2011.  c) Já o ponto MOGU 2260, localizado em Pirassununga, no rio Mogi Guaçu, a 
jusante da confluência do Ribeirão do Meio / Município de Leme, com IVA "RUIM" em 
2009 e 2010, saltou para "BOM" em 2011. .Em suma, em 2011, dos 22 pontos 
monitorados  9% apresentaram IVA  "REGULAR", 45,5%   "BOM" e 45,5% "ÓTIMO". 
(CETESB 2011). 

 
• Orientações para gestão: Os valores classificados abaixo do padrão devem ser 

investigados pelo órgão gestor da qualidade para detectar as causas das não 
conformidades. 
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Qualidade das águas (continuação) 

Parâmetros 

Situação  

2011 

IET - Índice de 
Estado Trófico 

 

Síntese da 
Situação e 

Orientações para 
gestão 

• Síntese da situação: O IET (Índice de Estado Trófico da Água) classifica as 

águas em diferentes graus de eutrofização (*), enriquecimento por nutrientes e 
crescimento excessivo de cianobactérias, algas e macrófitas aquáticas. Os dados do 
IET para a UGRHI 9  indicam que dos 25 pontos monitorados / analisados em 2011,  
68% são classificados como ultraoligotrófico; 16% como oligotrófico; 12% como 
mesotróficos e apenas 1%  como supereutrófico (CETESB, 2011). 

 
• Orientações para gestão: Eutrofização é fenômeno causado pelo excesso de 

nutrientes (compostos químicos ricos em fósforo e/ou nitrogênio) numa massa de 
água, provocando um aumento excessivo de algas. Estas, por sua vez, fomentam o 
desenvolvimento dos consumidores primários e eventualmente de outros elementos 
da teia alimentar nesse ecossistema. Este aumento da biomassa pode levar a uma 
diminuição do oxigênio dissolvido, provocando a morte e consequente decomposição 
de muitos organismos, diminuindo a qualidade da água e eventualmente a alteração 
profunda do ecossistema. Atenção especial deve ser conduzida nos pontos de 
monitoramento que apresentaram valores fora dos padrões. 
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Qualidade das águas 

Parâmetros 

Situação  

2011 

IB - Índice de 
Balneabilidad
e das praias 

em 
reservatórios 

e rios 

 

Síntese da 
Situação e 

Orientações 
para gestão 

• Síntese da situação:A UGRHI 9 apresenta duas praias interiores, a saber. Uma no 
Rio Mogi Guaçu, Município de Pirassununga, conhecida por "Prainha de Cachoeira das 
Emas" que apresentou índice "péssimo" (CETESB, 2011). E outra no Lago Euclides Morelli, 
Município de Santa Cruz da Conceição, conhecida como "Praia Municipal de Santa Cruz da 
Conceição" que apresentou índice "regular" (CETESB, 2011). 

 
• Orientações para gestão: Deve-se continuar o monitoramento das praias pluviais cabendo 
aos municípios onde estas se situam, atuar sobre as causas que impedem a balneabilidade e 
o uso turístico desses locais . 
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Qualidade das águas 

Parâmetros 

Situação  

2011 

IPAS - 
Indicador de 
Potabilidade 
das Águas 

Subterrâneas 

 

Síntese da 
Situação e 

Orientações 
para gestão 

• Síntese da situação: Na UGRHI 09 foram encontrados valores classificados como 

"REGULAR" nos anos de 2007 e 2008, somente para amostras de água de poços 
perfurados no pré-cambriano.No ano de 2009 a situação é considerada "BOA". 

 
• Orientações para gestão: Deve ser continuado o monitoramento da potabilidade das 

águas subterrâneas. 
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4 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

4.1 Indicadores de Força Motriz 

 

FORÇA MOTRIZ: Dinâmica demográfica e social 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  
 

            

 

FM.01-A -Taxa 

geométrica de 
crescimento 

anual (TGCA): 
% a.a. 

 

    

A taxa geométrica de crescimento 
anual média do Estado de São Paulo foi 

de 1,09% em 2010 e 2011, enquanto 
que a UGRHI 09 também manteve a 
mesma taxa de 1,16%  em 2011 
ligeiramente superior a média estadual. 
Dezoito municípios apresentaram taxa 
de crescimento superior a média do 
Estado, o que equivale a 45,41% 
(665.796 habitantes) da população total 
(1.466.062 habitantes) da UGRHI 09. 
Com elevadas taxas de crescimento 
destacam-se Luiz Antônio (4,64%) e 
Engenheiro Coelho (4, 59%), seguidas 
de Pontal (3,09%) e Pradópolis (3,01%). 
Fonte: Fundação SEADE.  
 
A densidade demográfica do CBH-

Mogi em 2011 é de 112,50 hab/km2, 
inferior a média estadual de 167,97, 
segundo a Fundação SEADE. Vinte e 
dois municípios apresentam densidade 
demográfica superior a 100 hab/km², o 
que corresponde a 1.147.780 
habitantes, ou 79% da população total 
da UGRHI 09. 

 

FM.03-A - 
Densidade 

demográfica: 
hab/km2 
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FORÇA MOTRIZ: Dinâmica demográfica e social 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  
 

            

 

FM.03-B - Taxa 
de urbanização: 

% 

 

  

 

A taxa de urbanização não foi 
fornecida (NF) em 2011. (Contudo 
cabe lembrar que a do CBH-Mogi foi 
de 93,6% em 2010, abaixo da média 
estadual de 95,9%. Dentro da 
UGRHI 09 são 15 os municípios com 
taxa de urbanização acima da média 
estadual (Fundação SEADE)). 
 
O IPRS aferi o desenvolvimento 
humano dos municípios utilizando as 
dimensões - riqueza municipal, 
escolaridade e longevidade, para 
avaliar as condições de vida da 
população. O Grupo 1 (nível elevado 
de riqueza com bons níveis de 
indicadores sociais) diminuiu de 10 
municípios em 2004 para 4 
municípios em 2008. Na outra ponta, 
Grupo 5 (desfavorecido em riqueza e 
em indicadores sociais) houve um 
aumento de 5 municípios em 2004 
para 12 municípios em 2008. Fonte: 
Fundação SEADE). 
 
Dezoito Municípios apresentam IDH-
M alto (0,810 – 1,000). Vinte 
apresentam IDH-M médio (0,510-
0,800). Nenhum município com sede 
na UGRHI 09 possui IDH-M baixo. 
Dentro da UGRHI 09 o menor índice 
foi o de Motuca, que contudo 
apresentou índice médio de 0,761, 
um pouco abaixo da média do 
Estado de São Paulo (0,814). O 
índice de desenvolvimento humano 
é determinado pela média entre os 
índices de longevidade, educação e 
renda. Na região do CBH-Mogi os 
municípios com maior índice foram 
São João da Boa Vista (0,843), 
Pirassununga (0,839) e Sertãozinho 
(0,833) (SEADE, 2000). 

  

FM.04-A - Índice 
Paulista de 

Responsabilidade 
Social (IPRS) 

    

  
          

FM.04-B -Índice 
de 

Desenvolvimento 
Humano 

Municipal (IDH-M) 
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FORÇA MOTRIZ: Dinâmica econômica 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

FM.05-A - 
Estabelecimentos 
da agropecuária: 

nº de 
estabelecimentos 

 

 

 
 
 
A média de 2007 a 2010 foi de 
4.612 estabelecimentos da 
agropecuária  vem oscilando de 
forma tênue (menos de 1%), 
apresentando variação de 45 
pontos para mais e 33 para menos 
em relação à média do quadriênio, 
o que aponta para estabilidade do 
indicador.  

  
 

            

FM.05-B, C e D - 
Agropecuária: nº 

de animais 

  

  

O gráfico não apresenta dados em 
2011. Contudo ao consultar a 
planilha de indicadores da UGRHI 
09 para o ano base de 2011 
verifica-se entre os  indicadores 
FM.05 (Agropecuária) sobre 
número de animais da pecuária 
(FM.05-B) e da avicultura (FM.05-
C) que estes encontram-se sob a 
rubrica NF (não fornecida). 
Contudo o indicador (FM.05-C) 
sobre o número de suínos na 
UGRHI 09 apresenta -se com  a 
marca de 76.471 animais.  

  
 

  
 

  

FM.06-B - 
Estabelecimentos 
industriais: nº de 
estabelecimentos 

  

  

O gráfico não apresenta dados em  2011.  
Contudo no quadriênio apresentado 
(2007 a 2010) nota-se que anualmente 
há um tênue crescimento do número de 
estabelecimentos industriais na UGRHI 
09.  Observa-se um  crescimento 
expressivo  do número de 
estabelecimentos comerciais de 2005 a 
2007, que praticamente se estabilizou 
entre 2007 e 2008. Relevante anotar que 
em 2010 houve um expressivo 
crescimento de 1421 novos 
estabelecimentos comerciais.  De 2005 a 
2007 houve crescimento do número de 
estabelecimentos de serviços, 
praticamente estabilizando-se entre 2007 
e 2008. Já em 2010 houve houve 
expressiva retomada de crescimento com 
1068 novos estabelecimentos de 
serviços.  

FM.07-A  - 
Estabelecimentos 
de comércio: n° 

de 
estabelecimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 

FM.07-B - 
Estabelecimentos 

de serviços: n° 
de 

estabelecimentos 
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FORÇA MOTRIZ: Dinâmica econômica 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 

FM.06-C - 
Estabelecimentos 
de mineração em 

geral: nº de 
estabelecimentos 

 

 

 

  

Não há dados disponíveis  para 2010 e 
2011  no banco de indicadores  que 
apresenta-se, para este parâmetro,  sob a 
rubrica NF - não fornecido . Os dados 
sobre mineração foram obtidos com base 
no último Relatório da CPRM que 
apresenta dados oficiais dos anos 2008 e 
2009. Nesse sentido registre-se que a  
quantidade de estabelecimentos de 
mineração não apresentou variação 
expressiva no período. (CPRM, agosto de 
2010).  

  
 

            

FM.09-A - 
Potência de 

energia 
hidrelétrica 

instalada: KW 

 
  

Não há dados disponíveis para 2010 e 
2011 no banco de indicadores que 
apresenta-se, para este parâmetro, sob a 
rubrica NF - não fornecido. Contudo o que 
se observa no gráfico (ANEEL, 2008) é 
um aumento na potência de energia 
elétrica instalada na UGRHI 09 entre 2008 
e 2009. Não obstante os 36.450 kW 
produzidos representam apenas 0,19% da 
produção do Estado de São Paulo 
(18.442.981 KW).  

  
 

            

FORÇA MOTRIZ: Dinâmica de ocupação do território 

        

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

    
     

 

FM.10-F - Área 
inundada por 
reservatórios 

hidrelétricos: km
2
 

 

  

 

 

A área inundada na Bacia do Rio Mogi Guaçu 
(11,31 km2) representava em 2009 apenas 
0,19% de toda a área inundada do Estado de 
São Paulo, que era de 5.789,68 km2.  Em 
relação a área de drenagem da bacia do Mogi 
que é de 15.040 km2, a área inundada 
representava em 2009 0,075% do total. Quanto 
ao valor de 0,29 Km2 que aparece em 2011 
colhe-se no banco de indicadores, segundo 
informado pela ANEEL, que este dado refere-se 
ao município de Espírito Santo do Pinhal (0,2889 
km2).Assim aos 11,31 Km2 some-se os 0,29 
km2, obtendo-se o total de 11,6 Km2 de área 
total inundada por reservatórios na UGRHI 09. 
RECOMEDAÇÃO: Em face do terceiro plano 
diretor de bacias do CBH Mogi, recomenda-se a 
elaboração de estudos interpretativos de 
imagens de satélite de média/alta resolução 
para mapeamento e aferição dos valores 
apresentados da área inundada tanto de 
reservatórios hidrelétricos quanto outras formas 
de barramento  acima de uma área de espelho 
d'água (ex. 10 ha) na UGRHI 09, inclusive para 
efeitos da Lei Federal de proteção de 
barramentos. 
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4.2 Indicadores de Pressão 

 

PRESSÃO: Demanda de água 

  

Parâmetros 

 

 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

    

  

  

P.01-A - 
Demanda total 
de água: m

3
/s 

 

A demanda superficial (84%) predomina 
sobre a demanda subterrânea (16%). A Bacia 
do rio Mogi possui a terceira maior demanda 
total por água (18,983 m

3
/s), perdendo 

apenas para as Bacias do Alto Tietê, do PCJ . 
Observa-se no quinquênio que a tendência 
da evolução é de estabilidade tanto demanda 
superficial (86,2%)  quanto subterrânea 
(13,8%). 

      

P.01-B - 

Demanda de 
água 

superficial: 
m

3
/s 

 

Quanto a demanda de água superficial, sua 
posição é a quarta maior (16,013 m

3
/s), atrás 

das Bacias do Alto Tietê (60,648 m
3/
s), do 

PCJ (50,454 m3/s), Baixada Santista (17,294 
m

3
/s) . O município que mais utiliza água 

superficial é Sertãozinho com demanda de 
2,717 m³/s em 2011.  Fonte: DAEE, 2011.  

  
 

  

P.01-C - 
Demanda de 

água 
subterrânea: 

m
3
/s 

 

Com relação a demanda por água 
subterrânea a UGRHI 09 está em sexto lugar 
(2.970 m³/s) em relação as demais 22 
unidades . Sertãozinho destaca-se também 
como sendo o município que mais faz uso de 
água subterrânea (0,874 m³/s). Seguido de 
Descalvado (0,405 m³/s) e Pradópolis (0,235 
m³/s).  Fonte: DAEE, 2011.  
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PRESSÃO: Demanda de água 

  

Parâmetros 

 

 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

        

P.02-A - 
Demanda 
urbana de 
água: m

3
/s 

 

  

 

  

A demanda urbana de água da UGRHI 09 é de 
3,148 m

3
/s (DAEE, 2011), ou 16,9% do total 

demandado. Todavia 7 municípios da região 
apresentaram demanda urbana nula (0,000), ou 
próxima de nula (0,010 m

3
/s ), o que significa 

inconsistência dos dados e necessidade de 
revisão do cadastro de outorgas pelo DAEE.  

  
 

  

 P.02-B - 
Demanda 

industrial de 
água: m

3
/s 

  

Em 2011, a demanda industrial de água da 
UGRHI 09 é de 6,815 m

3
/s (DAEE, 2011), o que 

representa 35,9 % do total dos usos de recursos 
hídricos na bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu. 
Ao longo dos anos analisados houve ligeiro 
decréscimo 7,13  m

3
/s em 2007 (37,7%)  para 

6,815 m³/s em 2011 (35,9%) Fonte RS 2011-ano 
base 2010 e DAEE 2011.  

      

 P.02-C - 
Demanda rural 
de água: m

3
/s 

  

Pelo quinto ano consecutivo o maior usuário de 
recursos hídricos da região da UGRHI-9   
continua sendo o  setor rural com 8,858 m

3
/s, o 

que representa 46,7 % dos usos (DAEE, 2011).  
O município com maior consumo é Mogi Guaçu 
(1,041 m

3
/s), seguido de Aguaí (1,036 m

3
/s) e 

São João da Boa Vista (0,804 m
3
/s) (DAEE 

2011). 

      

 P.02-D - 
Demanda para 
Outros usos 

de água: m
3
/s 

 

A demanda  por outros usos de água da UGRHI 
09 foi  praticamente nula ou insignificante entre 
2007 e 2009. Aumentando em 2010 ( 0,49 m³/s, 
ou 2,5% do total de uso) segundo RS 2011-ano 
base 2010, e caindo em 2011 para 0,162 m³/s ou 
0,9% do total de usos (Fonte DAEE, 2011) . De 
modo geral a demanda por outros usos 
apresenta tendência pouco expressiva.  

   

  

  

P.02-E - 
Demanda 

estimada para 
abastecimento 
urbano: m

3
/s 

  

Embora a UGRHI 09 tenha apresentado 
crescimento populacional de 2006 a 2008, bem 
como aumento do número de indústrias, 
comércio e serviços, não houve aumento na 
demanda estimada para abastecimento público, 
o que indicava  desatualização dos dados 
oficiais. Em 2009 e 2010 os valores foram 
ajustados respectivamente para 4,31 m³/s 
(SEADE, SNIS, 2009) e 4,26946 m³/s ( SNIS / 
ONS / SEADE, 2010),  sem variação expressiva  
para demanda estimada de abastecimento 
urbano, indicando tendência à estabilidade. De 
sua vez a demanda outorgada no quadriênio 
2007-2010 apresenta média  (2,935  m³/s). A 
relação de proporcionalidade média no 
quadriênio entre demanda estimada e  demanda 
outorgada  é da ordem de  68,325%. 
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PRESSÃO: Demanda de água (continuação) 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  

P.03-A - 
Captação 

superficial em 
relação à área 
total da bacia: 

nº de 
outorgas/ 
1000 km

2
 

 

  

 

  

As captações superficiais superam 
as subterrâneas, representando 
mais que o dobro destas (DAEE, 
SEADE, 2010 e 2011). Observa-se 
tendência de crescimento do 
número de outorgas por 1000 km² 
no período de 2007 a 2011.         
Tanto das outorgas para captação 
superficiais (de 72 para 88 
outotgas/1000 Km2), como das 
outorgas para captação 
subterrâneas (de 27,3 para 48 
outorgas/1000 Km2). A tendência de 
evolução é de aumento do número 
de outorgas/1000 Km2 em face da 
cobrança pelo uso da água de 
domínio estadual que se avizinha, e 
necessidade de consolidar o 
cadastro de outorgas. E também da 
exigência do  instrumento de 
outorga pelos órgãos fiscalizadores, 
sobretudo pelo órgão gestor do 
licenciamento ambiental que 
condiciona a emissão da licença 
ambiental à garantia de obtenção 
desta outorga.   

    

P.03-B - 
Captação 

subterrânea 

em relação à 
área total da 
bacia: nº de 
outorgas/ 
1000 km

2
 

  

    

P.03-C - 
Proporção de 
captações de 

água 
superficial em 

relação ao 
total: % 

 
  

   

Na UGRHI 09, em 2011 o uso de 
águas superficiais (64,582%) ainda 
é superior ao uso de águas 
subterrâneas (35,418%), segundo 
DAEE 2011.  Esta tendência 
majoritária vem se mantendo nos 
últimos cinco anos (2007-2011). 
Observa-se, contudo, a  tendência 
de aumento das captações 
subterrâneas de 27% em 2007 

para 35% em 2011, elevando-se em 
8% em 5 anos.(DAEE 2011). 

    

P.03-D - 
Proporção de 
captações de 

água 
subterrânea 

em relação ao 
total: % 
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PRESSÃO: Poluição ambiental 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

P.04-A - Resíduo 
sólido domiciliar 
gerado: ton/dia 

  

  

Segundo a CETESB (2011), a geração de 
resíduos sólidos domiciliares aumentou de 
578,10 para 583 ton/dia, um aumento de 
0,841 %, inferior a taxa geométrica de 
crescimento anual da população de 1,16% 
(SEADE 2000-2010). A média dos últimos 
cinco anos é da ordem de 569,5 ton/dia. O 
aumento  de 18.3 ton/dia entre 2007 e 
2011,na quantidade de resíduos, ainda 
que tênue,  reforça a necessidade de 
busca de alternativas de minimização de 
resíduos com alternativas como 
reciclagem, reuso, compostagem e 
logística reversa em face da legislação 
federal obrigatória para todos 
municípios.Mogi Guaçu (65,6 ton/dia); 
Araras (56,8) e Sertãozinho (55 ton/dia) 
são os maiores geradores 

   

  

 

  

P.05-C - Carga 
orgânica 
poluidora 

doméstica: kg 
DBO/dia 

  

  

A  carga orgânica remanescente  vem 
diminuindo no último quinquênio, 
respectivamente de 75% ( ou 
54.573kgDBO/dia)  para 59%  (ou 
30.008,0 kgDBO/dia)  sobretudo em razão 
das ETEs concluídas em 2011 e já em 
operação. A tendência é que a carga 
remanescente diminua cada vez mais 
sobretudo em razão das inúmeras ETEs 
em construção na UGRHI 09 

    

P.06-A - Áreas 

contaminadas em 
que o 

contaminante 
atingiu o solo ou 

a água: nº de 
áreas/ano 

 

  

 

  

Na UGRHI 09 foram identificadas 101 
áreas contaminadas em 2011, cujo 
contaminante atingiu o solo ou a água. Os 
municípios com mais áreas contaminadas 
foram: Araras (14), Leme (12), , 
Pirassununga (11), São João da Boa Vista 
(11), Sertãozinho (8), e Mogi Guaçu (5). 
Fonte: CETESB, 2011. 

    

P.06-B - 
Ocorrência de 

descarga/derram
e de produtos 

químicos no solo 
ou na água: n° de 
ocorrências/ano 

 

  

 

  

Houve redução no número de ocorrência 
de descarga/derrame de produtos 
químicos no solo ou na água, de 15 para 
4, entre 2007 e 2010. Contudo em 2011 
tivemos um expressivo salto de 4 para 9 
ocorrências.  (CETESB, 2011). 
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4.3 Indicadores de Estado 

 

PRESSÃO:  Interferências em corpos d'água 

  

Parâmetros   Dados complementares 

  

P.07-A - 
Boçorocas em 
relação à área 
total da bacia 

   

  

 

    
 

          

Análise do Indicador 

    

A UGRHI 09 é a sétima Bacia Hidrográfica com o menor número de voçorocas, 
juntamente com o Tietê/Jacaré, apresentando 0,017 voçorocas por km2, segundo 

DAEE/IPT (1994). 
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PRESSÃO:  Interferências em corpos d'água 

  

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  

P.08-A - 
Barramentos 
hidrelétricos: 

nº de 
barramentos 

  

 

 
 

O número de barramentos hidrelétricos 
da UGRHI 09 é de 3, dois deles 
situados em Espírito Santo do Pinhal e 
um em Mogi Guaçu, representando 
3,6% dos 83 barramentos hidrelétricos 
existentes no Estado de São Paulo 
(ANEEL, 2010) e (RS 2011-ano base 
2010).Encontram-se em fase de 
conclusão de obras com pedido de 
licença de operação duas PCHs no Rio 
Jaguari Mirim , Município de São João 
da Boa Vista (Fonte CBH-MOGI 2012).      

P.08-D - 
Barramentos: 

nº total de 
barramentos 

  

A UGRHI 09 possui 912 dos 9150 
barramentos de natureza geral do 
Estado de São Paulo, isto é, 10% do 
total. Municípios com maior número de 
barramentos: Mogi Guaçu (110), São 
João da Boa Vista (81), Socorro (72), 
Aguaí (60) (fonte: DAEE, 2011). 
RECOMEDAÇÃO: Em face do terceiro 
plano diretor de bacias do CBH Mogi, 
recomenda-se a elaboração de estudos 
interpretativos de imagens de satélite de 
média/alta resolução para mapeamento 
e aferição dos valores apresentados da 
área inundada tanto de reservatórios 
hidrelétricos quanto outras formas de 
barramento  acima de uma área de 
espelho d'água (ex. 10 ha) na UGRHI 
09, inclusive para efeitos da Lei Federal 
de proteção de barramentos. 

   

       
 

ESTADO: Qualidade das águas 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  

E.01-A - IQA - 
Índice de 
Qualidade 

das Águas: 
nº de pontos 
por categoria 

  

 
  

 

 

A UGRHI 09 apresenta 33 pontos de 
monitoramento. É a terceira maior 
rede de monitoramento, superada 
apenas pela UGRHI 05 PCJ (84 
pontos) e UGRHI 06 Alto Tietê (50), 
seguida do quarto lugar ocupado pela 
UGRHI 03 Litoral Norte com 30 
pontos. Segundo o Relatório de 
Águas Interiores da CETESB (2011), 
com relação ao IQA - Índice de 
Qualidade das Águas, do universo de 
33 pontos   6% dos corpos d'água da 
UGRHI 09 foram qualificados como 
"RUIM". Esses pontos estão 
localizados no Rio Mogi Mirim e no 
Rio das Araras. De outro lado 85% 
dos pontos de monitoramento 
apresentam-se com "BOM", e 9% 
como "REGULAR". 
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ESTADO: Qualidade das águas 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  
 
  
 

  
  

E.01-B - IAP - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas Brutas 
para fins de 

Abastecimento 
Público: nº de 

pontos por 
categoria 

  

 
 
 

NA O IAP (Índice de Qualidade da Água para 
Abastecimento Público) avalia substâncias 
tóxicas e variáveis que possam alterar as 
características físico-químicas proveni-
entes de fontes difusas. Os novos pontos, 
ao lado do ponto já localizado na ETA da 
Academia de Força Aérea em 
Pirassununga, ficam no Córrego Rico 
(município de Jaboticabal) e na Represa 
de Cachoeira de Cima (município de Mogi 
Guaçu). Nota-se que houve melhora no 
único ponto anteriormente monitorado de 
2009 para 2010. E que este e os outros 
dois agora acrescidos apresentaram  IAP 
"BOM" tanto em 2010 como em 2011 
(CETESB 2011). 

      

E.01-C - IVA - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas para a 
Proteção da 

Vida Aquática: 
nº de pontos 
por categoria 

 

  

O IVA (Índice de Qualidade das Águas 
para Proteção da Vida Aquática), verifica a 
eutrofização, a quantidade de oxigênio 
dissolvido, o pH e a toxicidade na água. 
Em 2011 houve sensível aumento no 
número de pontos  monitorados de  10 
para 25 pontos.  E melhorias, a saber: a) O 
ponto do reservatório de Cachoeira de 
Cima melhorou de "RUIM" (2009) para 
"REGULAR" (2010).chegando a "BOM"  
em 2011 .  b) O ponto MOGU 2100 
localizado na divisa de São Paulo (Espírito 
Santo do Pinhal) e Minas Gerais 
(Jacutinga) que passara de  "REGULAR" 
para "RUIM" em 2010, saltou para "BOM" 
em 2011.  c) Já o ponto MOGU 2260, 
localizado em Pirassununga, no rio Mogi 
Guaçu, a jusante da confluência do 
Ribeirão do Meio / Município de Leme, 
com IVA "RUIM" em 2009 e 2010, saltou 
para "BOM" em 2011. .Em suma, em 2011, 
dos 22 pontos monitorados  9% 
apresentaram IVA  "REGULAR", 45,5%   
"BOM" e 45,5% "ÓTIMO". (CETESB 2011) 
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ESTADO: Qualidade das águas 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

    
 

    

E.01-D - IET - 
Índice de 

Estado Trófico: 
nº de pontos 
por categoria 

  

 
  

 

O IET (Índice de Estado Trófico da Água) 
classifica as águas em diferentes graus de 
trofia, ou seja,  avalia a qualidade da água 
quanto ao enriquecimento por nutrientes e 
seu efeito relacionado ao crescimento 
excessivo das algas ou ao aumento da 
infestação de macrófitas aquáticas. Os 
dados do IET para a UGRHI 09 indicam 
melhoria de qualidade em relação a 2010, 
na medida em que dos 25 pontos 
monitorados / analisados em 2011, 68% são 
classificados como ultraoligotrófico 
(concentrações de nutrientes insignificativas, 
em prejuízo ao uso da água); 16% como 
oligiotrófico (concentrações que não 
oferecem interferências indesejáveis para 
uso da água); 12% como mesotróficos 
(possíveis interferências na qualidade da 
água, mas em níveis geralmente aceitáveis) 
e apenas 1% como supereutrófico (sujeitos 
a alterações indesejáveis, como ocorrência 
de episódios de eutrofização, interferências 
no nível de oxigênio dissolvido, perda da 
qualidade da água e eventualmente 
alteração profunda do ecossistema).* 
Eutrofização é o fenômeno causado pelo 

excesso de nutrientes (compostos químicos 
ricos em fósforo e/ou nitrogênio de fontes 
antrópicas) numa massa de água, 
provocando um aumento de excesso de 
algas - LAMPARELLI 2004/CETESB, 2011. 

 
 

ESTADO: Qualidade das águas (continuação) 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 
 

  

 

E.01-E - 
Concentração 
de Oxigênio 

Dissolvido: nº 
de amostras 

em relação ao 
valor de 

referência 

  NA 

A proporção de amostra com 
Oxigênio Dissolvido - OD acima de 5 
mg/l Valor de referência Resolução 
CONAMA 357/2005: 
A concentração de oxigênio ≥ 5 mg/l 
é o valor mínimo determinado para 
Água Doce - Classe 2. De modo 
geral a UGRHI 09 apresentou de 
2010 para 2011 sensível melhora 
com 25 amostras  (ou 75,75%) de 
OD > ou = 5 mg/l, e apenas 8 
amostras (ou 24,25%) de OD < ou = 
5 mg/l.   
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ESTADO: Qualidade das águas (continuação) 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 
 

      

E.01-F - 
Cursos d'água 

afluentes às 
praias: % de 
atendimento 

anual à 
legislação 

  NA    NÃO SE APLICA A UGRHI 09 

  
 

 
 

     

  

E.01-G - IB - 
Índice de 

Balneabilidad
e das praias 

em 
reservatórios 
e rios: nº de 
pontos por 
categoria 

 

N
A 

A UGRHI 09 apresenta duas praias 
interiores, a saber. Uma no Rio 
Mogi Guaçu, Município de 
Pirassununga, conhecida por 
"Prainha de Cachoeira das Emas" 
que apresentou índice "péssimo" 
(CETESB, 2011). E outra no Lago 
Euclides Morelli, Município de Santa 
Cruz da Conceição, conhecida 
como "Praia Municipal de Santa 
Cruz da Conceição" que apresentou 
índice "regular" (CETESB, 2011) 

 

E.02-A - 
Concentração 
de Nitrato: nº 
de amostras 

em relação ao 
valor de 

referência 

 

  

 

NA 

A presença de nitrato nos corpos 
hídricos indica a descarga de esgotos 
sanitários. Dependendo da 
quantidade, o nitrato pode causar 
doença letal para crianças 
(metahemoglobinemia infantil) e por 
essa razão sua concentração em 10 
mg/l consiste em padrão de 
potabilidade, conforme Portaria MS 
518. Na Bacia do Mogi de 2007 a 
2009, 100% das amostras 
apresentavam quantidade de nitrato 
inferior a 5 mg/l (CETESB, 2009). 
NOTA: O Banco de Indicadores 
fornecido pela CRHI para elaboração 
do RS 2012-ano base 2011, informa 
que em 2010 e 2011 não há dados) 
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ESTADO: Qualidade das águas (continuação) 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros 
 

 
 

      

 

E.02-B - IPAS - 
Indicador de 
Potabilidade 
das Águas 

Subterrâneas: 
% de 

amostras 
conformes em 

relação ao 
padrão de 

potabilidade 

  

IPAS (%) Parâmetros Desconformes IPAS (%) Parâmetros Desconformes IPAS (%) Parâmetros Desconformes

UGRHI 09-MOGI 82,6
ferro, manganês, coliformes

totais
83,3

ferro, bactérias heterotróficas,

coliformes totais
87,5

bactérias heterotróficas,

coliformes totais, Escherichia coli

PRÉ CAMBRIANO 60,0

alumínio, arsênio, crômio, ferro, 

fluoreto, manganês, nitrato, bactérias 

heterotróficas, coliformes totais

56,9

alumínio, arsênio, chumbo, ferro, 

fluoreto, manganês, nitrato, bactérias 

heterotróficas, coliformes totais

67,8

arsênio, ferro, fluoreto, manganês, 

nitrato, bactérias heterotróficas, 

coliformes totais, Escherichia coli

SERRA GERAL 91,7 alumínio, coliformes totais 92,0 bactérias heterotróficas 89,3 bactérias heterotróficas

GUARANI 92,3
alumínio, manganês,  bactérias 

heterotróficas
91,9

alumínio, nitrogênio amoniacal, 

bactérias heterotríficas
90,2

alumínio, ferro, manganês, nitrato,  

bactérias heterotróficas

BAURU 76,7
alumínio, bário, crômio, ferro, nitrato, 

coliformes totais
80,0

bário, crômio, ferro, nitrato, coliformes 

totais, bactérias heterotróficas
77,6

bário, crômio, nitrato, bactérias 

heterotróficas, coliformes totais, 

Escherichia loli

2007 2008 2009

 

 

    Análise do Indicador 

    

A porcentagem de amostras em conformidade com os padrões de potabilidade divide-se em 
"BOA" (cor verde - % de amostras  > 67%);  "REGULAR" (cor amarela - % < ou = a 67%  até 
33%); e "RUIM" (cor vermelha - % < ou = 37% das amostras). Na UGRHI 09 foram encontrados 
valores classificados como "REGULAR" nos anos de 2007 e 2008, somente para amostras de 
água de poços perfurados no pré-cambriano. 

 
 

ESTADO: Qualidade das águas (continuação) 

  

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 

          

E.03-A - 
Classificação 

anual das 
praias 

litorâneas: nº 
de praias por 

categoria 

  NA 
 Não se aplica à UGRHI 09                                                                                                                                                     
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ESTADO: Disponibilidade das águas 

 

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  
 
  
 

            

E.04-A - 
Disponibilidade 

per capita - 
Qmédio em 
relação à 

população 
total: 

m
3
/hab.ano 

  

  

A disponibilidade de água superficial 
per capita por habitante ano 
permanece praticamente estável. 
Na média dos últimos cinco anos é 
de 4.323,6 m³/hab.ano. Dentro do 
valor de referência "BOM" (acima de 
2.500 m³/hab.ano). Quase o dobro 
da disponibilidade para o Estado de 
São Paulo da ordem de 2.360,69  
m³/hab.ano (DAEE, SEADE 2011).  

  
Disponibilidade per capita de água superficial para 
SP (2011): 2.360,69 m

3
/hab.ano 

  

 

 

 
 

     

  

E.05-A - 
Disponibilidade 

per capita de 

água 
subterrânea: 
m

3
/hab.ano 

  

  

Embora as reservas explotáveis de 
águas subterrâneas não estejam 
sendo atualizadas pelo DAEE desde 
1987, esse indicador é obtido por 
meio da relação entre quantidade de 
água explotável e a população. Ao 
longo dos anos não se verificou 
variações expressivas. 
 
A média dos últimos 5 anos 
apresenta-se com 521,2 
m

3
/hab.ano, quase o dobro da 

disponibilidade estadual de 276,83 
m

3
/hab.ano em 20111 (DAEE, 

SEADE 2011) 

  
Disponibilidade per capita de água subterrânea para 
SP (2011): 276,83 m

3
/hab.ano 
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ESTADO: Disponibilidade das águas (continuação) 

 

Parâmetros 
 

Dados complementares 

 
  

 

  
 

E.05-A - 
Disponibilidade 

per capita de 

água 
subterrânea: 

dado 
complementar 

  

  
Fonte: Mapa das áreas potencialmente críticas para uso da água subterrânea . São Paulo, 2010. 

Análise do Indicador 

      

Nota-se claramente que a UGRHI 09 apresenta grandes trechos de alta vulnerabilidade (em 
vermelho). RECOMENDAÇÃO: Bem por isto o colegiado deverá continuar em suas reuniões 
plenárias e técnicas discutindo, por intermédio da SMA/CPLA - Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental, os projetos de lei de proteção de aquíferos e de zoneamento econômico ecológico. 
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ESTADO: Saneamento básico 

        
Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

               

E.06-A - 
Índice de 

atendimento 
de água: % 

 

 

  

 

Essa indicador é importante visto que a 
Meta 6 do CBH-Mogi, em seu Plano da 
Bacia, é o atendimento de 100% da 
população urbana com abastecimento 
público de água. Segundo alguns 
municípios da Bacia Hidrográfica, o 
grande problema para atingir 100% de 
abastecimento da população é o 
crescimento de novos bairros e distritos. 
Entre os 38 municípios, segundo 
indicdor SNIS; IN023, 22 municípios 
apresentaram índice  "BOM" (% de 
atendimento > ou = a 90%); 11 
apresentaram índice "REGUALAR" (% 
de atendimento > ou = a 50% e < que 
90%, e apenas 5 municípios não 
apresentaram dados em 2010 para o 
SNIS (Barrinha, Conchal, Luís Antônio, 
Pradópolis e Taquaral).  

  
            

E.06-B - Taxa 
de cobertura 
do serviço de 

coleta de 
resíduos em 

relação à 
população 

total: % 

 

 

  

 

Segundo indicador SNIS: IO15, 
em 2010, dos 38 municípios da 
UGRHI 09, 23 municípios 
apresentaram índice "BOM" com 
taxa  > ou = a 90% de cobertura 
de serviço de coleta, 4 
apresentaram índice 
"REGULAR" (taxa < 90% e > ou 
= a 50%). 11 municípios não 
apresentaram dados ao SNIS 
em 2010 (Águas de Lindóia, 
Barrinha, Conchal, Dumont, 
Estiva Gerbi, Leme, Mogi Mirim, 
Pontal, Pradópolis, Serra Negra 
e Taquaral).  
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ESTADO: Saneamento básico 

        
Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

               

 
E.06-C - 

Índice de 
atendimento 
com rede de 
esgotos: % 

 

 

  

 

Segundo indicador SNIS: IN024, 
em 2010,  apresentaram índice 
"BOM" (% > ou = 90% de 
atendimento ou cobertura com 
rede coletora de esgotos)  21 
municípios do universo de 38 
Municípios da UGRHI 9. De 
outro lado 12 municípios 
apresentaram índice "REGULAR" 
(cobertura < 90% e > ou = 50%). 
Nenhum município apresentou 
índice "RUIM" (cobertura da 
rede < 50%). E  apenas 5 não 
apresentaram dados ao SNIS. 

  
            

E.06-D - 
Índice de 

perdas do 
sistema de 
distribuição 
de água: % 

 

 

  

 

Segundo indicador SNIS: IN049  os índices 
de perda apresentam 3 categorias: "BOM" 
(índice de perda < ou = 10%); REGUAR 
(perda > 10% e < 50%), "RUIM" (perda > 
ou = a 50%). Segundo este indicador dos 
38 municípios da UGRHI, 22 apresentam 
índice "BOM", 11 apresentam índice 
"REGULAR", não existe município com 
índice "RUIM". E 5 municípios aparecem 
como "sem dados". 
Em análise dos dados fornecidos por cada 
município ao SNIS em 2010 temos valores 
extremos de perdas, variando de 64,3% 
(município de Leme) a 6,60% (município de 
Aguaí). A fim de verificar exatamente esses 
valores e consoante a Meta 7 desta UGRHI 
09 (diminuir para no máximo 25 % as 
perdas nos sistema de distribuição) o 
Comitê vem financiando via FEHIDRO, nos 
últimos anos, estudos técnicos, 
levantamentos de perdas (com índices 
comprovados tecnicamente via 
metodologia própria e não baseados em 
estimativas) , e consequentes medidas 
mitigadoras. 
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ESTADO: Balanço 

  
 

          
 

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 
 

  

          
 

E.07-A - Demanda 
total (superficial e 
subterrânea) em 

relação ao Q95%: % 
 

  

A demanda total (urbana, industrial, 
rural e outros) consegue ser 
suprida com aproximadamente 
27% do Q95 total (superficial e 
subterrânea). Segundo o quadro ao 
lado a  média do quinquênio é de 
26,52% do Q95 (72 m3/s).  Muito 
embora venha mantendo tendência 
à estabilidade com a revisão das 
outorgas e o cadastro dos poços 
considerados de captação 
insignificante, esses valores 
poderão mudar nos próximos anos 
(DAEE 2011). Segundo o órgão 
gerador do dado (DAEE) valores 
de referência deste parâmetro 
entre 20% a 40% é considerado 
como "CRÍTICO". Contudo este 
valor de referência adaptado pela 
CRHi para ser utilizado no 
Relatório de Situação é 
considerado "BOM" pois é < 30%.   

                

 E.07-B - Demanda 
total (superficial e 
subterrânea) em 
relação ao Qmédio: 

% 

  

  

Sendo o Qmédio menos restritivo que 
o Q95, nota-se que a demanda total 
é inferior à disponibilidade hídrica 
total . Segundo o gráfico ao lado a 
média de cinco anos da demanda 
total (superficial e subterrânea) em 
relação ao Qmédio (199 m3/s) é da 
ordem de 9,58% . DAEE (2011). 
 
Segundo o órgão gerador do dado 
(DAEE) valores de referência deste 
parâmetro entre 5% a 10% é 
considerado como "CONFORTÁVEL". 
Porém  este valor de referência 
adaptado pela CRHi para ser 
utilizado no Relatório de Situação é 
considerado como em estado de 
"ATENÇÃO" (intervalo entre 10%. a 
20%).  
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ESTADO: Balanço 

  
 

          
 

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 
 

  

          
 

E.07-C - Demanda 
superficial em 

relação a vazão 
mínima superifcial 

(Q7,10): % 

  

  

A  vazão mínima superficial 
registrada em sete dias 
consecutivos em um período de 
retorno de dez anos - Q7,10 . Esse 
valor de referência é um volume 
restritivo e conservador utilizado 
pelo DAEE como base para 
implantação do instrumento 
outorga. A relação da Q7,10 com a 
demanda total, enquandrou a 
UGRHI 09 como em estado de 
"ATENÇÃO". 
 
Vale lembrar que este valor de 
referência é adaptado pela CRHi 
para ser utilizado no Relatório de 
Situação (É considerado  em 
estado de "ATENÇÃO"  o intervalo 
entre 30% a 50%). 

    
 

          

E.07-D - Demanda 
subterrânea em 

relação as reservas 
explotáveis: % 

 

  

A demanda por água 
subterrânea em relação as 
reservas explotáveis (24 m3/s) 
segundo DAEE (2011) vem se 
mantendo estável na UGRHI 
09. De fato a média do 
quinquênio é da ordem de 
10,92% . De se lembrar que 
este valor de referência 
adaptado pela CRHi para ser 
utilizado no Relatório de 
Situação é considerado  como 
"BOM" (< 30% ). Não obstante 
devemos levar em conside-
ração a existência de even-
tuais poços clandestinos. 
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ESTADO: Eventos críticos 

 

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  

E.08-A - Ocorrência 
de enchente ou de 
inundação: nº de 

ocorrências/período 

  

 

 
 

 

Colhe-se no banco de 
indicadores (E.08-A), 
segundo a Defesa Civil 
2011-2012, que houve 5  
ocorrências de enchente ou 
de inundação no 
mencionado período nos 
municípios, a saber: Serra 
Negra (2 ocorrências), 
Araras (1), Mogi- Mirim (1) 
e Porto Ferreira (1).  
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4.4 Indicadores de Impacto 

 

IMPACTO: Saúde pública e ecossistemas 

 

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

        

I.01-B - Incidência 
de 

esquistossomose 
autóctone: n° de 

casos 
notificados/100.000 

hab.ano 

  

 

  

 

Segundo dados do Centro de 
Vigilância Epidemiológica - CVE-SS, 
todos os indices de casos de 
esquistossomose autóctone na 
UGRHI 09 estão abaixo das médias 
estaduais anuais, a saber: 0,37 casos/ 
100.000 hab.ano em 2007;                         
0,38 casos/ 100.000 hab.ano em 
2008; 0,46 casos/ 100.000 hab.ano 
em 2009 e 0,26 casos/ 100.000 
hab.ano em 2010. Segundo Banco de 
Indicadores 2011 o parâmetro I.01-B 
aparece com a rubrica NF - não 
fornecida pelo órgão fonte CVE 2011.  

 

I.02-A - Registro de 
reclamação de 
mortandade de 
peixes: n° de 
registros/ano 

 

 

 

 

Segundo o quadro ao lado o nº de 
reclamações de mortandade vem 
aumentando, não obstante os números 
favoráveis do IVA (índice de qualidade das 
águas para a proteção da vida aquática 
parâmetro E 01 C IVA). O número fechado 
não permite maiores informações quanto ao 
número de espécies mortas, o que permite 

distinção entre mortalidade (número 
reduzido de espécies) ou mortandade ( 
número expressivo de espécies). Assim 
não revela se mortandade ou mortalidade, 
se ocorreu em área pontual ou mais 
abrangente,  se em águas paradas ou 
correntes, muito menos eventuais causas. 
Não obstante o órgão fiscalizador ao tomar 
ciência, registra, elabora laudo preenchido 
segundo protocolo específico  e  age 
imediatamente tomando as medidas 
cabíveis consoante a natureza e magnitude 

do evento.  
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IMPACTO: Uso da água 

 

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

   

I.05-A - 
Classificação 
semanal das 

praias 
litorâneas: nº 
de amostras 

por 
classificação 

 
NA Não se aplica à UGRHI 09 

 

 

 
 

 

  

I.05-B - 
Classificação 

semanal das 
praias de 

reservatórios 
e rios: nº de 

amostras por 
classificação 

 

  

Já vimos no parâmetro E 01 G  IB 
(índice de balneabilidade das 
praias de reservatórios) que a 
UGRHI 09 apresenta duas praias 
interiores, a saber: uma no Rio 
Mogi Guaçu, Município de 
Pirassununga, conhecida por 
"Prainha de Cachoeira das Emas" 
que apresentou índice "péssimo" 
(CETESB, 2011); e outra no Lago 
Euclides Morelli, Município de 
Santa Cruz da Conceição, 
conhecida como "Praia Municipal 
de Santa Cruz da Conceição" que 
apresentou índice "regular" 
(CETESB, 2011). De fato o 
monitoramento semanal de ambas 
as praias interiores apresentou-se 
34 vezes como imprópria e 48 
vezes como própria para banho.  

   
  

I.05-C - 
Classificação 

da água 
subterrânea: 

nº de 
amostras por 

categoria 

 

 

De modo geral, fazendo a média 
do triênio 2007-2009, 20 amostras 
apresentam-se como "potável" 
contra apenas 3,6 amostras na 
categoria "não potável", (CETESB 
2009).  Em 2010 e 2011 não há 
dados disponíveis no momento.   
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4.5 Indicadores de Resposta 

 

RESPOSTA: Controle da poluição ambiental 

  

Parâmetros   Dados dos parâmetros 
Análise do 
Indicador 

 

  

 

R.01-B - 
Resíduo 
sólido 

domiciliar 
disposto em 

aterro: ton/dia 
de 

resíduo/IQR 

  

 

Na UGRHI 09, a situação vem melhorando, 
todavia é preciso investimentos em fechamentos 
de lixões e encerramento de aterros sanitários por 
esgotamento de sua vida útil. Além de 
investimentos em ações de coleta seletiva, 
reciclagem e compostagem e logística reversa de 
que trata a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 
 
A melhoria se deve a ações do governo estadual 
no controle e fiscalização realizado pela CETEB e 
ações pro ativas  do programa Município Verde e 
Azul. Atualmente, segundo o Inventário de 
Resíduos Sólidos da CETESB - 2011, 28 
municípios apresentaram situação "adequada" 
enquanto 9 apresentaram situação "controlada" e 
apenas 1 apresentou situação inadequada (Estiva 
Gerbi). 
 
Com isto 64%  (374,5 ton/dia) do resíduo total 
(100% ou 583 ton/dia) gerado pela UGRHI  9 está 
sendo destinado adequadamente, seguido de 
35% (205,4 ton/dia) acondicionada de forma 
controlada, restando apenas 1% ou 3, 2 ton/dia  
(metade da carga de um caminhão compactador) 
sendo destinada de forma inadequada. Observa-
se, no entanto de 2009 a 2011 uma queda na 
quantidade de resíduos sólidos destinados de 
forma adequada o que demostra necessidade de 
indentificar as causas e solicitar maior empenhos 
municípios onde houve perda de qualidade. 
 
Os municípios estão obrigados a apresentar 
Plano de Municipal de Saneamento até 2013, 
confome Lei Federal nº 11. 445, de 5 de janeiro 
de 2007 que estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, sob pena de não 
acessarem recursos na esfera federal para 
saneamento básico.Cabe lembrar que todos os 
municípios da UGRHI 09 foram incluídos e já 
aderiram ao "Programa Estadual de Apoio à 
Elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento" 

      

R.01-C - IQR 
da instalação 
de destinação 

final de 
resíduo sólido 

domiciliar: 
enquadrament
o entre 0 e 10 
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RESPOSTA: Controle da poluição ambiental 

  

Parâmetros   Dados dos parâmetros 
Análise do 
Indicador 

 

    2007 2008 2009 2010 2011 
  

R.02-B - 
Proporção 
de efluente 
doméstico 

coletado em 
relação ao 
efluente 

doméstico 

total gerado: 
% 

            
A coleta de efluente doméstico na 
região permaneceu estável nos últimos 
anos, apesar do aumento 
populacional. De fato a média dos 
últimos cinco anos é de 95,22 %, de 
efluente coletado,  maior que o índice 
médio (87,7%) do Estado de São 
Paulo.  Somente 6 municípios da 
UGRHI 09 estão abaixo da média 

estadual, a saber: Santa Rita do Passa 
Quatro (86%), Araras (85%), Pontal  
(83%), Santo Antônio do Jardim (77%), 
Barrinha (75%) e Socorro (70%). O 
maior problema para se atingir 100% 
de coleta são distritos distantes dos 
centros urbanos, bem como as 
comunidades isoladas, cujo 

atendimento deve ser focado pelo 
Plano de Municipal de Saneamento de 
que trata a Lei Federal nº 11.445/2007.  

  

 

96,00 

 

 

95,00 

 

 

96,00 

 

 

 
94,60 

 

 

 
94,50 

 

    
 

  

R.02-C - 
Proporção 
de efluente 
doméstico 
tratado em 
relação ao 
efluente 

doméstico 
total gerado: 

% 

            
Embora a situação UGRHI 09 
ainda esteja abaixo da média 
estadual em 2011 de 54,9% de 
esgoto tratado em relação ao 
total, a tendência deste indicador 
é evoluir para melhor nos 
próximos anos. De fato, 
considerando-se as inúmeras 
obras em andamento de 
construção de Estações de 
Tratamento  de Esgoto na UGRHI 
09 com recursos financeiros de 
variados programas estaduais  e 
federais, a tendência é de ampliar 
o esgoto tratado. Entre as ETEs 
em construção cite-se Leme, 
Conchal, Aguaí. Entre as recém 
inauguradas mencione-se:  
Sertãozinho, Pirassununga e  
Mogi Mirim. 

  

 

32,00 

 

 

37,00 

 

 

41,00 

 

 

41,30 

 

 

49,50 

 

    

   

R.02-D - 
Proporção 
de redução 

da carga 
orgânica 
poluidora 

doméstica: 
% 

  

          
  

  

 

24,57 

 

 

30,00 

 

 

35,00 

 

 

31,90 

 

 

40,60 

 

A proporção da diminuição da 
carga poluidora doméstica tem 
aumentado gradativamente 
graças à construção de algumas 
ETEs. Muito embora a maioria 
das obras ainda não estejam 
concluídas e em operação , já se 
nota tendência para maior no 
índice de redução. De fato em 
2011 houve redução da carga 
orgânica da  ordem  de 40,6% na 
UGRHI 09, que ficou  um pouco 
abaixo da média (45,7%) do 
Estado de São Paulo 
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RESPOSTA: Controle da poluição ambiental 

  

Parâmetros   Dados dos parâmetros 
Análise do 
Indicador 

 

R.02-E - 
ICTEM 

(Indicador de 
Coleta e 

Tratabilidade 
de Esgoto da 

População 

Urbana de 
Município):en
quadramento 
entre 0 e 10 

  

 

  

 

 O ICTEM - permite comparar de maneira 
global a eficácia do sistema de 
esgotamento sanitário. Colhe-se do gráfico 
ao lado que tendência para melhor é ainda 
muito tênue em que pese as ETEs em 
andamento. De fato no período 2008-2011 
saímos de 20 municípios em estado 
péssimo para 16; e de 5 em estado regular 
para 8. Há muito por fazer. Em 2011 ainda 
temos 42,10 % ou 16 municípios em 
estado "PÉSSIMO"; 7,9% ou 3 municípios 
em estado RUIM; 21,05% ou 8 municípios 
em estado "REGULAR", e apenas 28,95% 
ou 11 municípios em estado "BOM".  
(ICTEM ,2011) 

  

R.03-A - 
Proporção de 

áreas 
remediadas 

em relação às 

áreas 
contaminadas 

em que o 
contaminante 
atingiu o solo 
ou a água: % 

  

 

 

Das 101 áreas contaminadas (ver P.06-A)  
conforme CETESB, 2011, só temos dados de 
fácil acesso referentes à remediação do ano 
anterior.  De fato em 2010 tínhamos 62 áreas 
contaminadas uma encontra-se remediada. O 
que totaliza uma remediação de 1,61% 
(CETESB, 2010 e RS 2011-ano base 2010). 
Cabe lembrar que a identificação de áreas 
contaminadas trata-se de recente inovação na 
área de controle da poluição ambiental. E o 
primeiro estágio realmente é a identificação 
destas áreas, seguindo-se a remediação. 

A tendência é de aumento das áreas 
remediadas em razão dos procedimentos de 
fiscalização. Nesse passo o Relatório de Áreas 
Contaminadas e Reabilitadas  CETESB 2011  
(4131 páginas), aponta município por 
município,  o número de áreas contaminadas, 
tipo de atividade, fonte de contaminação, meio 
impactado, indicando estágio ou medidas de 

reabilitação  e controle aplicadas à área 
contaminada identificada. De modo que a 
identificação do percentual de áreas 
remediadas deve ser feita levantando as fichas 
dos 38 municípios. 

 

  

 

  

R.03-B - 
Atendimentos a 

descarga/derrame 
de produtos 

químicos no solo 
ou na água: n° 

atendimentos/ano 

  

  

Entre 2007 e 2010 houve redução de 15 
para 4  atendimentos a descarga/derrame 
de produtos químicos no solo ou na água. 
Já em 2011 verifica-se o dobro, houve 
um salto de 4 para 9 atendimentos 
(CETESB, 2011) 
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RESPOSTA: Monitoramento das águas 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  

 R.04-A - 
Densidade da 

rede de 
monitoramento 
pluviométrico: 
nº de estações/ 

1000 km
2
 

 

 

 

 

 
 
 
Em 2011 o DAEE, órgão gerador do dado, não 
forneceu ou apresentou a tempo,  os dados 
sobre os  indicadores  R-04 A e R 04 B, (DAEE 
2011). 
 
Não obstante, cabe reiterar e reproduzir os 
dados do Relatório de Situação-2011- ano base 
2010,  que indica que média do Estado é 2,16 
estações/1000 Km² (base de dados de 2010). 
Somente 10 UGRHI's possuem rede acima da 
média. A UGRHI 09 tem a sexta melhor 
densidade de rede de monitoramento 
pluviométrico. Destaque para a densidade das 
redes nas URGHI's Alto Tietê, Baixada Santista 
e PCJ em razão de suas peculiaridades. 
 
A média do Estado é 0,48 estações/1000 Km². 
Somente 7 UGRHI's possuem rede de 
monitoramento hidrológico acima da média. A 
UGRHI 09 tem a terceira melhor densidade de 
rede de monitoramento hidrológico. Superada 
apenas pelas UGRHI's Serra da Mantiqueira e 
Baixo Pardo Grande. 

  

R04-B - 
Densidade da 

rede de 
monitoramento 
hidrológico: nº 
de estações/ 

1000 km
2
 

 

 



                                                                                                                                      
 

58 
 

 

RESPOSTA: Controle da exploração e uso da água 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

                

R.05-B - Vazão 
total outorgada 
para captações 

superficiais: m
3
/s 

  

 

  
 

A média dos últimos cinco anos tanto as 
vazões outorgadas para captação 
superficial (16,848 m

3
/s) quanto para 

captação subterrânea (2,62 m
3
/s) indicam 

que não houve alteração sensível no 
quinquênio, em que pese o crescimento 
regional, o que indica desatualização dos 
dados. 
 
Sem dúvida a atualização do Cadastro de 
Usuários de Recursos Hídricos, em 
andamento na UGRHI 09, e o Ato 
Convocatório, quando os usuários poderão 
ratificar ou retificar suas outorgas, 

necessários à implantação da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos, tornarão 
esses dados mais completos nos próximos 
anos. Para fins de gerenciamento e de 
cobrança, a instalação de medidores de 
vazão também torna-se importante.  

    

R.05-C - Vazão 
total outorgada 
para captações 
subterrâneas: 

m
3
/s 
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RESPOSTA: Controle da exploração e uso da água 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

                

   

  

 

  
   

    

R.05-D - 
Outorgas para 

outras 
interferências 

em cursos 
d’água: nº de 

outorgas 

  

  

Em 2011 a UGRHI 09 apresentou 694 
outorgas para outras interferências em 
cursos d'água, ou 4,72% das 14.700 
outorgas  desta natureza emitidas no 
Estado de São Paulo,  (DAEE, 2011). 
Segundo banco de dados de outorga 
do DAEE consideram-se outras 
interferências em cursos d'água, ou 
outros usos,  as outorgas para: 
barramento, canalização, pier/cais, 
piscinão, proteção de leito / margem, 
retificação, travessia, travessia aérea, 
travessia intermediária e travessia 
subterrânea. Este número é variável 
em razão de obras como exemplo 
construção de estradas, pontes, 
polidutos, outras atividades que 
interfiram em cursos d'água (tais como 
canalizações, retificações, barramento 

etc.).  

     
   

    

R.05-G - Vazão 
outorgada 
para uso 
urbano /  
Volume 

estimado para 
abastecimento 

urbano: % 

  

  

Em 2010 a UGRHI 09 obteve 
índice de 72,1% abaixo da média 
do Estado (87,4%), (DAEE-SNIS, 
2010).  Vale lembrar que o volume 
estimado para abastecimento 
público é obtido pelo SNIS 
(Sistema Nacional de Informação 
sobre Saneamento), a partir de 
dados informados pelos órgãos 
técnicos dos municípios, com 
defasagem de 2 anos e a vazão 
outorgada é obtida pelo DAEE. 
Com esse indicador pretende-se 
verificar o grau de implantação do 
instrumento de outorga.  
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RESPOSTA: Conservação e recuperação do meio ambiente 

       
  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

               

R.09-A - 
Unidades de 

conservação 
(UC): n° 

  UC 7 

A UGRHI 09 possui 7 unidades de 
conservação: 2 Parques Estaduais (PE 
de Porto Ferreira, com 611,55 ha e PE 
de Vassununga em Santa Rita do 
Passa Quatro com 1.732,14 ha), 2 
Estações Ecológicas (EE de Jataí em 
Luís Antônio com 4.532,18 ha e EE de 
Mogi Guaçu com 980,71 ha), 2 
Reservas Biológicas Estaduais (RB e 
Estação Experimental de Mogi Guaçu 
com 470,40 ha e RB de Sertãozinho 
com 720,  ha) e uma Reserva Estadual 
(RE de Águas da Prata com 48,40 ha) 
(Plano da Bacia Hidrográfica 2008-
2011 - CBH-Mogi).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS - Relatório de Situação versus 
Plano Diretor  

 

Nesse item busca-se fazer uma comparação dos indicadores/parâmetros do Relatório de 
Situação 2012, ano base 2011, com as metas do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi 
Guaçu - atualização 2008-2011, prorrogado até 31 de dezembro de 2014 pelo Conselho Estadual de 
Recursos conforme Deliberação CRH nº 142 de 26 de junho de 2012.  

A prorrogação do plano de bacia pelo CRH teve como objetivo específico viabilizar 
efetivamente a implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do estado 
(cobrança em rios estaduais) e também possibilitar a aplicação dos recursos do FEHIDRO pelos 
próximos dois anos.  

Para tanto coube a cada um dos 21 comitês paulistas demonstrarem que o “Programa de 
investimentos de Recursos Financeiros” que necessariamente é parte integrante do Plano Diretor da 
Bacia Hidrográfica é compatível com a prorrogação do prazo por dois anos.  

Nesse sentido a Secretaria Executiva do CBH-MOGI - em atendimento ao exigido pelo artigo 
2º da Deliberação CRH nº 142/2012 - protocolou junto à Secretaria Executiva do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos – CORHI o ofício CBH-MOGI nº 43/2012, de 30 de julho de 2012, informando aos 
senhores Conselheiros que o plano de investimentos deste comitê é compatível com o novo prazo, 
mormente por que se apresenta dividido em três cenários: de curto 2008-2011, médio 2012-2015 e 
longo prazo 2016-2019, o que atende e até supera a data de 31 de dezembro de 2014. 

Neste item 7 optamos por verificar o cumprimento ou não das metas de curto prazo 2008-
2011 do plano de bacia do Mogi considerando que agora temos todos dados referentes ao ano base 
2011, e via de consequência de todo o quadriênio sob comento e  análise.  

Bem por isto, o quadro a seguir apresenta as 16 metas do Plano Diretor 2008-2011, 
prorrogado até 31 de dezembro de 2014, sendo que última coluna reflete, se a meta foi atingida 
(total ou parcialmente) ou não, considerando as análises dos indicadores e parâmetros do Relatório 
de Situação 2012, ano base 2011 e de outros dados indicativos e informações do próprio CBH Mogi.  

Segue-se, no item 5.1., após este quadro resumo das metas, explicações detalhadas relativas 
ao cumprimento total, parcial, ou mesmo descumprimento das 16 metas de curto prazo, com 
indicação da tendência da meta (melhorar, estagnar, ou piorar), sugestões,  recomendações que 
subsidiarão a elaboração do terceiro plano diretor de bacia do CBH-MOGI. 
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Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2012, ano base 2011 
 

Situação em Dezembro de 2012  
das Metas de curto prazo do segundo Plano Diretor de Bacia  (2008-2011) para a gestão dos recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio Mogi Guaçu 

 

METAS 2008/2011 Atores 

Relatório de 
Situação 

2012, ano base 
2011 

METAS LIGADAS AO CONTROLE DA POLUIÇÃO    

META 1: Coletar e tratar 100% do esgoto urbano 

Remoção de 60% de 
carga orgânica  

e 
Ampliação da coleta 

para 100% 

Municípios 

NÃO ATINGIDA 
(remoção de  40,60%  da carga 

orgânica) 
PARCIALMENTE ATINGIDA 
(coleta ampliada para 94,5%) 

META 2: Destinar de forma adequada 100% dos 
resíduos sólidos domiciliares 

Todos os aterros 
controlados ou 

adequados 
Municípios 

ATINGIDA 
 

METAS LIGADAS AO MONITORAMENTO DAS ÁGUAS    

META 3: Ampliar a rede regional de monitoramento da 
qualidade das águas em 30 pontos 

Adicionar mais 20 
pontos 

e 
 Manter a rede de 
monitoramento 

Estado PARCIALMENTE ATINGIDA 

META 4: Instalar rede de monitoramento telemétrico 
para medição de vazão 

Instalar 8 
telemétricas (entrada 

e saída de cada 
compartimento) 

Estado NÃO ATINGIDA 

METAS LIGADAS AO CONTROLE DA EXPLORAÇÃO E USO DA ÁGUA   

META 5: Montar e manter atualizado cadastro de 
usuários de água 

Desenvolvimento de 
um cadastro de 

usuários de água 

Estado 
(DAEE/CETESB) 

PARCIALMENTE ATINGIDA 

METAS LIGADAS A INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO   

META 6: Possuir infra-estrutura de abastecimento para 
atendimento de 100% da população urbana 

Atingir 100% de 
abastecimento 

urbano 

Municípios e 
Concessionárias 

(SABESP) 
PARCIALMENTE ATINGIDA 

META 7: Diminuir para no máximo 25%  as perdas de 
água na distribuição  
 

Desenvolvimento de 
projetos para avaliar 
as perdas de água e 
gerar subsídios que 

orientem a economia 
de água 

Municípios e 
Concessionárias 

(SABESP) 
PARCIALMENTE ATINGIDA 

METAS LIGADAS AO CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO   

META 8: Incentivar a criação e manutenção de viveiros 
e banco de sementes de espécies nativas 

Criação de quatro 
viveiros de mudas de 
essências nativas (1 
por compartimento) 

Municípios e 
ONG's 

PARCIALMENTE ATINGIDA 

META 9: Diagnosticar as áreas de preservação 
permanente (APP) e iniciar processo de recuperação  

Diagnosticar APPs 
localizando e 

quantificando as 
áreas com 

necessidade de 
recuperação.  

e 
Recuperar 20 Km2 de 

APP 

Municípios e 
ONG's 

PARCIALMENTE ATINGIDA 

META 10: Viabilizar planos de macrodrenagem para 
todos os municípios da bacia 

 
Plano de macro 
drenagem para 

municípios da UGRHI 
09 

 

Municípios 
PARCIALMENTE ATINGIDA 
(16 planos financiados pelo 

Fehidro) 
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METAS 2008/2011 Atores 

Relatório de 
Situação 

2012, ano base 
2011 

METAS PARA VIABILIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS   

META 11: Atualização e integração das bases de dados 
existentes para a bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu. 

Elaboração de banco 
de dados integrado 

CBH 

PARCIALMENTE ATINGIDA 
(há muitos documentos e 

dados atualizados e 
disponíveis nos arquivos da 
Secretaria Executiva e/ou 
página do Comitê no  sítio 

www.sigrh.sp.gov.br/ 
contudo não sistematizados 

em único banco 

META 12: Estudos e proposições para o 
reenquadramento dos corpos d'água em classes de uso 
preponderante. 

Estudo de 
reenquadramento de 

corpos d'água 
CBH e Estado NÃO ATINGIDA 

META 13: Elaboração e divulgação de relatórios de 
situação dos recursos hídricos anuais 

Elaboração e 
divulgação de 4 

relatórios de situação 
CBH/SEx 

ATINGIDA 
(já elaboramos 5 Relatórios 
de Situação anos base 2007; 

2008; 2009; 2010 e 2011) 

META 14: Elaboração e divulgação do plano de bacias 
Elaboração e 

divulgação do plano 
de bacias 2012/2015 

CBH EM ANDAMENTO 

META 15: Estudos para a implementação da cobrança 

Consolidação do 
Cadastro. 

Determinação de 
tarifas e de seus 

impactos. 
Acompanhamento da 

implementação. 

CBH 

ATINGIDA 
(Editado Decreto Estadual 

nº  58.791 de 21 de 
dezembro de 2012 que  
aprova e fixa valores da 
cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos na UGRHI 
09 Mogi  Guaçu)  

Meta 16: Incentivo a programas de treinamento e 
capacitação; de educação ambiental; e comunicação 
social alusivos à gestão de recursos hídricos. 

Ações regionais e 
locais de Educação 

Ambiental 
ONG's e CBH ATINGIDA 

 

5.1 Explicações relativas ao cumprimento ou não das 16 metas 

 

5.1.1 Metas ligadas ao controle da poluição (METAS 1 e 2) 

 

Meta n.º 1 - Coletar e tratar 100% de esgoto urbano. 

Curto prazo 2008-2011 

Meta nº 1 A: Ampliação da coleta (de esgotos) para 100% - (PARCIALMENTE ATINGIDA) vez que o 
indicador R.02.B - Proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total 
gerado foi de 94,5% no ano base de 2011. A média nos últimos cinco anos é de 95,22%. Observou-se 
que coleta de efluente doméstico na UGRHI 09 permaneceu estável nos últimos anos, apesar do 
aumento populacional. O maior problema para se atingir 100% de coleta são distritos distantes dos 
centros urbanos, bem como as comunidades isoladas, cujo atendimento deve ser focado pelo Plano 
de Saneamento, além de dificuldades econômicas de se ligar à rede de coleta.  
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Meta nº 1 B: Remoção de 60% de carga orgânica - (NÃO ATINGIDA)  -  O valor apresentado no 
indicador R.02.D - Proporção de redução da carga orgânica poluidora doméstica em porcentagem da 
UGRHI 09 foi de 40,60% no ano base de 2011,  abaixo da meta pretendida de reduzir a carga em 60%. 
Registre-se que os 40,60%  de redução da carga obtidos pela UGRHI 09 ficam um pouco abaixo da 
média do Estado de São Paulo (45,7%) de redução da carga poluidora.  

Segundo o indicador R.02-D, a proporção da diminuição da carga poluidora doméstica tem 
aumentado gradativamente graças à construção de algumas Estações de Tratamento de Esgoto. No 
entanto esta tendência ainda não é perceptível pois a maioria das obras não estão concluídas, bem 
por isto que nos últimos cinco anos a média é de 32,414%. Superior aos 24,57% iniciais de 2006 e 
indicando que as obras concluídas melhoraram o indicador.  

 

Tendência de redução da carga orgânica em razão de obras de ETEs previstas, em construção e já 
concluídas e manutenção do percentual de coleta. 

Não há razão para pessimismo, com relação à meta redução da carga orgânica na UGRHI-09.  

A tendência é de manutenção do alto percentual de coleta de esgotos (média de 95,22% nos 
últimos cinco anos) e, sobretudo forte tendência de elevação do percentual de redução da carga 
orgânica (dos atuais 40,60% em 2011) em direção à meta (60%) com as Estações de Tratamento de 
Esgoto em construção.  

Há inúmeras obras de estações de tratamento de esgoto em andamento na UGRHI 09 
financiadas com recursos do PAC pela CEF Caixa Econômica Federal e, sobretudo, a grande maioria, 
pelo Programa Estadual Água Limpa (que atende municípios com população até 50 mil habitantes), a 
par de contribuições complementares com recursos do Fehidro – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos. 

De fato, a fim de corroborar tal assertiva, segue-se adiante, levantamento realizado pela 
Secretaria Executiva do CBH-MOGI, com informações sobre o atual estágio de desenvolvimento  das 
Estações de Tratamento de Esgotos, (concluída e operando; obras em andamento; projeto concluído 
aguardando assinatura de convênio), consoante informações obtidas junto aos municípios e no que 
diz respeito ao Programa Estadual Água Limpa de acordo com informações fornecidas pelo relatório 
de acompanhamento de obras  do DAEE de Ribeirão Preto, Diretoria da Bacia do Pardo Grande BPG 
de janeiro de 2013.  

 

ETE’s concluídas, inauguradas e em operação nos últimos cinco anos. 

 Engenheiro Coelho - ETE concluída, inaugurada e em operação. (ETE Financiada pelo 
Programa Estadual Água Limpa). 

 Santa Lúcia - ETE concluída, inaugurada e em operação. (ETE Financiada pelo Programa 
Estadual Água Limpa). 

 Santa Rita do Passa Quatro - ETE do Córrego do Marinho, concluída, inaugurada e em 
operação, atendendo 60% da população. (ETE Financiada com recursos do Sanebase, Fehidro, 
e pelo Programa Estadual Água Limpa).  Observação: o Novo Sistema de Tratamento de 
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Esgoto (que atenderá os 40% restantes), conhecido como ETE da Lagoa Aerada – Bacia 
Capituva,  já tem projeto executivo elaborado pelo DAEE e concluído, e está aguardando 
assinatura de convênio com o Programa Estadual Água Limpa. 

 Jaboticabal. ETE concluída, inaugurada e em operação. ETE Dr. Adelson Taroco, financiada 
com recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento e recursos da FUNASA, 
Fundação Nacional de Saúde. Prevista complementação da ETE com instalação de mais dois 
reatores anaeróbicos (com recursos estaduais do Programa REÁGUA).  

 Lindóia. ETE concluída, inaugurada e em operação. (ETE Financiada pelo Programa Estadual 
Água Limpa). 

 Taquaral. ETE concluída, inaugurada e em operação. (ETE Financiada pelo Programa Estadual 
Água Limpa).  

 Santa Cruz da Conceição. ETE concluída, inaugurada e em operação. (ETE Financiada 
integralmente com recursos do Fehidro). 

 Dumont - ETE concluída, inaugurada e em operação. (ETE Financiada integralmente com 
recursos do Fehidro).  

 

              Outras ETES recém concluídas, inauguradas e em operação entre 2011/2012. 

 Sertãozinho – ETE, concluída, inaugurada em 20 de outubro de 2011, e em operação 
(financiamento CEF). 

 Pirassununga – ETE concluída, inaugurada em 17 de fevereiro de 2012, e em operação. 

 Mogi Mirim – ETE, concluída, inaugurada em 1º de julho de 2012, e em operação, com 
remoção mensal de 62.900 kg DBO (parceria PM – SAEE e SESAMM). 

 

              Outras ETES em construção financiadas por diversas fontes financeiras. 

 Leme – ETE em construção, com 85% das obras civis concluídas. Previsão de conclusão e 
operação no primeiro semestre de 2013 (Financiamento CEF). 

 Araras – diversas obras em andamento. Prefeitura Municipal realizou em 22 de março de 
2012 Audiência Pública referente à apresentação de projetos e obras de construção de 
Interceptores, Estações Elevatórias de Esgoto, Linhas de Recalque de Esgoto e Adequação e 
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Araras, contemplados com 
recursos do PAC financiados pela CEF – Caixa Econômica Federal, com previsão de operação 
até final de 2014. (Financiamento CEF) 

 Porto Ferreira – ETE Fazendinha em fase terminal de construção, praticamente 100% das 
obras civis já concluídas, aguardando outorga de lançamento e licença de operação, com 
previsão de início de operação início de 2013. (Financiamento CEF). 

 Aguaí – Obra em andamento. ETE Rio Itupeva com 70% das obras civis concluídas, e previsão 
de conclusão e inauguração até final segundo semestre de 2013. (ETE financiada pelo 
Programa Estadual Água Limpa). Observação: a ETE do Rio Itupeva depois de pronta tratará 
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sessenta por cento dos esgotos gerados na cidade de Aguaí. Somente com a construção da 
ETE do Córrego Amaro Nunes é que Aguaí tratará cem por cento dos esgotos gerados. 

 Barrinha – Obra em andamento - ETE com 98% das obras civis já executadas, e com previsão 
de inauguração para o primeiro semestre de 2013. (ETE financiada pelo Programa Estadual 
Água Limpa). 

 Conchal - Obra em andamento. ETE com 98% das obras civis concluídas. Com previsão de 
conclusão e inauguração para o primeiro semestre de 2013. (ETE financiada pelo Programa 
Estadual Água Limpa). 

 Descalvado – obras civis concluídas, em enchimento das lagoas para teste. Previsão de 
inauguração para o primeiro semestre de 2013. (ETE financiada pelo Programa Estadual Água 
Limpa).  

 Santa Cruz das Palmeiras – Obra em andamento, 50% concluída. Necessidade de obras 
complementares (2º convênio) processo DAEE em andamento. Previsão de término primeiro 
semestre de 2014. (ETE financiada pelo Programa Estadual Água Limpa). 

 Pontal - empreendimento em fase de conclusão, 98% obras civis concluídas / faltam obras 
complementares:  instalação de rede elétrica a ser providenciada pela Prefeitura Municipal, 
visando colocar a ETE em operação no primeiro semestre de 2013. (ETE financiada pelo 
Programa Estadual Água Limpa). 

 

ETEs com projetos executivos elaborados e concluídos, aguardando recursos financeiros do 
Programa Estadual Água Limpa para assinatura de convênio.  

 Américo Brasiliense – projeto concluído pela Prefeitura Municipal aguarda recursos para 
assinatura de convênio com o Programa Estadual Água Limpa. 

 Águas de Lindóia – projeto concluído pela Prefeitura Municipal aguarda recursos para 
assinatura de convênio com o Programa Estadual Água Limpa. 

 Estiva Gerbi – projeto concluído pelo DAEE aguarda recursos para assinatura de convênio com 
o Programa Estadual Água Limpa. 

 Guatapará – projeto concluído pelo DAEE aguarda recursos para assinatura de convênio 
Programa Estadual Água Limpa. 

 Santa Rita do Passa Quatro - O Novo Sistema de Tratamento de Esgoto (que atenderá os 40% 
restantes não tratados pela ETE do Córrego do Marinho), conhecida como ETE da Lagoa 
Aerada – Bacia Capituva, já tem projeto executivo elaborado pelo DAEE e concluído, e está 
aguardando assinatura de convênio com o Programa Estadual Água Limpa. 

 Pitangueiras - projeto concluído pelo DAEE aguarda recursos para assinatura de convênio 
Programa Estadual Água Limpa. 

 Rincão – projeto concluído pelo DAEE aguarda recursos para assinatura de convênio Programa 
Estadual Água Limpa 
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Aguardam elaboração do projeto executivo do Sistema de Tratamento de Esgoto 
contratado pelo DAEE. 

 Luiz Antônio. Projeto licitado e em elaboração, com previsão de entrega primeiro semestre 
2013. Programação das obras para 2013/2014, após elaboração do projeto. 

 Pradópolis. Projeto licitado e em elaboração, com previsão de entrega primeiro semestre 
2013. Programação das obras para 2013/2014, após elaboração do projeto. Este projeto 
destina-se à nova estação de tratamento de esgotos que será construída, e visa desativar a já 
existente.  

 Motuca. Projeto licitado e em elaboração, com previsão de entrega primeiro semestre 2013. 
Programação das obras para 2013/2014, após elaboração do projeto. 

 

CONCLUSÃO SOBRE A META NO 1.  

A maioria das obras civis das ETEs aqui mencionadas, ora em franco andamento, estarão 
concluídas e operando no máximo até final de 2014, diminuindo muito a carga orgânica lançada nos 
rios da bacia do Mogi, o que nos permite afirmar que atingiremos, ainda que com atraso - em face de 
contingências (administrativas, técnicas, geográficas, burocráticas, operacionais, financeiras, 
climáticas etc.) decorrentes da própria natureza complexa destas obras - a meta de curto de prazo 
(2008/2011) de 60% de remoção de carga orgânica nos próximos dois anos (2013-2014).  

Mais. Pode-se até mesmo atingir a meta de médio prazo (2012/2015) que prevê remoção de 
70% de carga orgânica, ou dela ficar muito próximo. 

Definitivamente os fatos apontam para uma tendência de diminuição de carga orgânica na 
UGRHi 09 em face dos equipamentos de tratamento de esgotos domésticos em construção e 
manutenção da  alta performance de coleta de esgotos domésticos. 

 

 

Meta nº 2 – Destinar de forma adequada 100% dos resíduos sólidos domiciliares. 

Curto prazo 2008-2011 

Todos os aterros “controlados” ou "adequados" - (ATINGIDA), segundo o indicador R 01.B – 
Proporção (%) de resíduo sólido domiciliar disposto em aterro enquadrado como adequado, 
controlado e inadequado.  

A UGRHI 09, em 2011, apresenta:  

a) 64% ou 374,5 ton/dia de resíduos dispostos em aterros classificados como ADEQUADOS;  

b) 35% ou 205,5 ton/dia de resíduos dispostos em aterros CONTROLADOS; e  

c) apenas 1% ou 3,2 ton/dia (metade da carga de um caminhão compactador) de resíduo dispostos 
em aterro classificado como INADEQUADO, o que, dada a pouca significância, não impede de 
classificar a meta como ATINGIDA.  

Em termos numéricos de acordo com o indicador R 01-C em 2011 na UGRHI 09, dos 38 municípios, 
temos 28 municípios apresentando aterros classificados como ADEQUADO, 9 municípios com aterros  
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classificados como CONTROLADOS, e apenas 1 município (Estiva Gerbi) apresentando aterro 
classificado como INADEQUADO. 

 

UGRHI-
Cod 

MUNICÍPIO 
FM.02-A - 

População total:  
nº hab. 

P.05 - Efluentes industriais e sanitários 

      
P.05-C - Carga orgânica poluidora 

doméstica:  
kg DBO/dia  

    SEADE CETESB  (2011)   

2012 2012 2011 Reduzida Remanescente 

          

9   1.466.062 30.008,0 43.909 

9 AGUAÍ 32.539 17,0 1.564 

9 ÁGUAS DA PRATA 7.627 216,0 151 

9 ÁGUAS DE LINDÓIA 17.372 319,0 610 

9 AMÉRICO BRASILIENSE 35.115 0,0 1.873 

9 ARARAS 120.291 3.542,0 2.587 

9 BARRINHA 28.928 0,0 1.539 

9 CONCHAL 25.479 132,0 1.166 

9 DESCALVADO 31.262 0,0 1.504 

9 DUMONT 8.336 369,0 62 

9 ENGENHEIRO COELHO 16.381 0,0 638 

9 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 42.043 580,0 1.436 

9 ESTIVA GERBI 10.162 0,0 437 

9 GUARIBA 35.918 1.708,0 186 

9 GUATAPARÁ 7.024 32,0 246 

9 ITAPIRA 69.033 3.084,0 368 

9 JABOTICABAL 72.070 3.235,0 537 

9 LEME 92.841 0,0 4.897 

9 LINDÓIA 6.855 59,0 309 

9 LUÍS ANTÔNIO 11.764 423,0 182 

9 MOGI-GUAÇU 138.520 4.914,0 2.173 

9 MOJI-MIRIM 86.997 0,0 4.389 

9 MOTUCA 4.330 149,0 20 

9 PIRASSUNUNGA 70.584 195,0 3.292 

9 PITANGUEIRAS 35.715 93,0 1.757 

9 PONTAL 41.383 0,0 2.176 

9 PORTO FERREIRA 51.787 51,0 2.691 

9 PRADÓPOLIS 17.857 710,0 177 

9 RINCÃO 10.421 44,0 413 

9 SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 4.049 130,0 18 

9 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 30.370 0,0 1.584 

9 SANTA LÚCIA 8.287 351,0 69 

9 SANTA RITA DO PASSA QUATRO 26.511 602,0 679 

9 SANTO ANTÔNIO DO JARDIM 5.925 118,0 72 

9 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 84.241 3.716,0 645 

9 SERRA NEGRA 26.633 857,0 388 

9 SERTÃOZINHO 111.612 4.227,0 1.710 

9 SOCORRO 37.073 0,0 1.358 

9 TAQUARAL 2.727 135,0 6 
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UGRHI-
Cod 

MUNICÍPIO 
FM.02-A - População 

total:  
nº hab. 

P.04 - Resíduos sólidos 

      
P.04-A -  Resíduo sólido 
domiciliar gerado: ton/dia  

    SEADE CETESB 

2012 2012 2011 2011 

9   1.466.062 583,0 

9 AGUAÍ 32.539 11,7 

9 ÁGUAS DA PRATA 7.627 2,7 

9 ÁGUAS DE LINDÓIA 17.372 6,9 

9 AMÉRICO BRASILIENSE 35.115 13,9 

9 ARARAS 120.291 56,8 

9 BARRINHA 28.928 11,4 

9 CONCHAL 25.479 9,6 

9 DESCALVADO 31.262 11,1 

9 DUMONT 8.336 3,2 

9 ENGENHEIRO COELHO 16.381 4,7 

9 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 42.043 14,9 

9 ESTIVA GERBI 10.162 3,2 

9 GUARIBA 35.918 14,0 

9 GUATAPARÁ 7.024 2,1 

9 ITAPIRA 69.033 25,6 

9 JABOTICABAL 72.070 27,9 

9 LEME 92.841 36,3 

9 LINDÓIA 6.855 2,7 

9 LUÍS ANTÔNIO 11.764 4,5 

9 MOGI-GUAÇU 138.520 65,6 

9 MOJI-MIRIM 86.997 32,5 

9 MOTUCA 4.330 1,3 

9 PIRASSUNUNGA 70.584 25,8 

9 PITANGUEIRAS 35.715 13,7 

9 PONTAL 41.383 16,1 

9 PORTO FERREIRA 51.787 20,3 

9 PRADÓPOLIS 17.857 6,6 

9 RINCÃO 10.421 3,4 

9 SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 4.049 1,1 

9 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 30.370 11,7 

9 SANTA LÚCIA 8.287 3,1 

9 
SANTA RITA DO PASSA 
QUATRO 26.511 

9,5 

9 SANTO ANTÔNIO DO JARDIM 5.925 1,4 

9 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 84.241 32,3 

9 SERRA NEGRA 26.633 9,2 

9 SERTÃOZINHO 111.612 55,0 

9 SOCORRO 37.073 10,1 

9 TAQUARAL 2.727 1,0 
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5.1.2 Metas ligadas ao monitoramento das águas (METAS 3 e 4) 

Meta n.º 3 - Ampliar a rede regional de monitoramento da qualidade das águas em 30 pontos. 

Curto prazo 2008-2011 

Adicionar mais 20 pontos e manter a rede de monitoramento - (PARCIALMENTE ATINGIDA) – A 
meta foi revista sendo retirados alguns pontos e inseridos outros em função das realidades dos 
compartimentos, da nova divisão territorial das agências da CETESB. 

 

A CETESB opera e mantém uma rede básica de monitoramento da qualidade das águas do Rio 

Mogi Guaçu desde 1978. Em 2005, motivada pelo contexto que envolvia as emergências ambientais e 

mortandade de peixes, ocorridas entre os anos de 2002 a 2003 e, como parte das ações preventivas e 

de gestão ambiental, a CETESB ampliou a rede de monitoramento passando, de 4 para 40 pontos de 

amostragem, concentrando-os no trecho denominado Alto Mogi e trecho crítico, compreendido 

entre os municípios de Mogi Guaçu e Pirassununga. 

 

A ampliação da rede contou com recursos financeiros do FEHIDRO, cujo projeto vigorou entre 

os anos de 2006 a 2008. Na região do Alto Mogi foram realizadas, em média, 160 campanhas de 

coleta em fontes hídricas nos anos de 2007 e 2008; ampliando-se para 390 campanhas ao longo de 

2009 e mantendo-se a mesma perspectiva para 2010.  

 

Em 2010, houve a revisão da rede de monitoramento motivada pela necessidade de melhor 

distribuir os dados de amostragem da qualidade da água no território da bacia do rio Mogi Guaçu, 

adequar a logística necessária para realização de trabalho de monitoramento sistemático e aprimorar 

o diagnóstico valorizando os indicadores de qualidade. Foram excluídos os pontos localizados em 

córregos e rios afluentes do rio Mogi Guaçu, à montante de cidades e que não apresentaram 

resultados com alterações significativas na qualidade da água nos últimos 3 anos. 

 

 Em face da implantação da Agência Ambiental de Jaboticabal, foram incluídos 7 novos pontos 

na região do Baixo Mogi e foram ampliados os parâmetros de coleta, a fim de propiciar a ampliação 

do cálculo de índices de qualidade.  

 

A rede básica revisada não representou – do ponto de vista geral - perda da série histórica de 

dados de qualidade, na calha do rio Mogi Guaçu e buscou aprimorar seu diagnóstico.  

 

Todos os principais tributários e a calha principal continuam a ser monitorados 

sistematicamente em 28 pontos localizados no Alto Mogi, além dos 7 pontos no Baixo Mogi, 

contemplando a foz dos rios afluentes e pontos a jusante das principais cidades. Esse modelo viabiliza 

a continuidade da série histórica de dados, bem como a interpretação e análise das informações 

decorrentes.  
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Cabe registrar a título de recomendação a necessidade de se retomar o ponto de 

monitoramento a montante do Rio Jaguari Mirim, um dos principais tributários do Mogi, na divisa 

entre São Paulo e Minas Gerais, a fim de manter registro como a UGRHI 09 recebe a água do estado 

vizinho, mormente agora que este comitê integra o CBH-Grande.  

 

Meta n.º 4 – Instalar rede de monitoramento telemétrico para medição de vazão. 

Curto prazo 2008-2011 

Instalar 8 telemétricas (na entrada e saída de cada compartimento) - (NÃO ATINGIDA)  

Explicação: em razão do alto custo de cada telemétrica a demanda deverá ser suprida com recursos 
da cobrança pelo uso da água de domínio estadual. Além do que há necessidade de instalá-las em 
local seguro e constantemente vigiado para se evitar furto de seus caros equipamentos. 

Segue instalada uma unidade telemétrica ou posto automático na empresa International Paper de 
Mogi Guaçu, cuja proposta de instalação nasceu no bojo do “Projeto Estiagem”.  

 

5.1.3 Metas ligadas ao controle da exploração e uso da água (METAS 5, 6 e 7) 

 

Meta n.º 5 Montar e manter atualizado cadastro de usuários de água 

Curto prazo 2008-2011 

O desenvolvimento de um cadastro de usuários de água (Meta no 5) foi PARCIALMENTE 
ATINGIDA. Houve um avanço significativo a partir do contrato financiado pelo CORHI para elaboração 
do cadastro atualizado de usuários até final de 2010 – já concluído - para os CBHs Mogi, Pardo, Baixo 
Pardo e Sapucaí Mirim-Grande, em razão da cobrança do uso da água que se avizinha. Essas 
informações serão revistas por ocasião do Ato Convocatório previsto na implantação da cobrança. 

Com o atraso nos nove passos da cobrança passaram-se dois anos (2011 e 2012) com a 
entrada de novos usuários que deverão ser agregados ao cadastro financiado pelo CORHI, a fim de 
mantê-lo o mais atualizado possível, quando da divulgação e publicidade da cobrança / Ato 
Convocatório que se segue à assinatura do Decreto Estadual nº 58.791, de 21 de dezembro de 2012, 
publicado no DOE de 22/12/12, seção I, página 3, e que “aprova e fixa os valores a serem cobrados 
pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos Mogi Guaçu”.  

Conclusão e recomendações com relação ao cadastro e cobrança estadual:  

Em reunião realizada em janeiro de 2013, a Diretoria Regional da BPG do DAEE de Ribeirão de 
Preto assumiu o compromisso de atualizar o cadastro no que se refere aos anos de 2011 e 2012, 
considerando que por ali ocorrem as “entradas” dos novos pedidos de outorga.  

Quanto aos próximos passos ou etapas para implementação da cobrança estadual – 
considerando que tanto o CBH-MOGI como os Comitês do Pardo, Baixo-Pardo e Sapucaí-Grande 
optaram pelo DAEE como organismo responsável pela cobrança – cabe preliminarmente em caráter 
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de urgência estruturar a Diretoria Regional da BPG do DAEE para tal mister, sobretudo com recursos 
humanos, para preparar as demais etapas ou passos a saber:  ato convocatório, e emissão de boletos, 
o que demanda pessoal habilitado, considerando que os comitês por si só não suportam tais tarefas. 

 

Meta n.º 6 - Possuir infraestrutura de abastecimento para atendimento de 100% da população 
urbana. 

Curto prazo 2008-2011 

Atingir 100% de abastecimento urbano - (PARCIALMENTE ATINGIDA) 

O grande problema para atingir 100% de abastecimento da população urbana é o crescimento de 
novos bairros e distritos.  

Segundo o relatório de situação anterior (RS 2011 - ano base 2010) ao examinarmos o indicador 
(E.06-A - Índice de Atendimento de água) este aponta para os seguintes índice: ano base 2006 92%; 
ano base 2007 97%; ano base 2008 93%, ano base 2009 94%.  

Já o RS 2012 - ano base 2011 apresenta o indicador E 06-A, segundo levantamento feito pelo SNIS por 
número de municípios classificados como BOM; REGULAR E RUIM.  

Sendo BOM (% de atendimento > ou = à 90%); REGULAR (% de atendimento > ou = à 50%); e RUIM.  

Nesse passo a UGRHI 09, no ano base 2011, apresentou 22 municípios com índice BOM, 11 
municípios com índice REGULAR, e 5 municípios que não responderam consulta do SNIS.  

De se concluir, de qualquer forma, que a meta foi apenas PARCIALMENTE ATINGIDA. 

 

Meta n.º 7 - Diminuir para no máximo 25% as perdas de água na distribuição. 

Curto prazo 2008-2011 

Desenvolvimento e projetos para avaliar as perdas de água e gerar subsídios que orientem a 
economia de água - (PARCIALMENTE ATINGIDA) 

Mantido o propósito fomentar a cultura do planejamento entre seus pares o CBH-MOGI por 
intermédio de sua Câmara Técnica de Gestão e Planejamento – CTPG induziu a demanda no sentido 
de que os tomadores tomassem recursos do Fehidro de modo a possibilitar a concretização da meta 
n.º 7, sobretudo estimulando estudos e projetos que fizessem uma radiografia geral que permitisse 
diagnosticar os principais problemas e indicar as ações (obras, serviços e instalação de instrumentos) 
necessárias ao controle de perdas.  

Nesse passo o CBH-MOGI, com base na cultura do planejamento, induziu e financiou com recursos do 
Fehidro entre 2006 e 2011 estudos técnicos consubstanciados nos denominados “Planos de Controle 
de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água” para 18 municípios que se apresentaram 
como tomadores.     

A tendência é de melhoria constante desta meta n.º 7, sobretudo com a inclusão no final de 2011 dos 
Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu - UGRHI 09  no “Programa de Apoio Estadual à 
Elaboração dos Planos de Saneamento Básico” (obrigação legal disciplinada pela Lei Federal nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007), implementado pela Coordenadoria de Saneamento da Secretaria de 
Estado de Saneamento e Recursos Hídricos CSAN-SSRH, e que retoma esta vertente.  
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Em 2012 a CSAN-SSRH realizou a licitação, e homologou a empresa vencedora (Consórcio Engecorps - 
Maubertec) no final do ano.  

Em 2 de janeiro de 2013 o CBH-MOGI encaminhou ofício aos novos Prefeitos informando-os sobre a 
adesão de seus municípios ao plano e que o próximo passo seria feito em breve dado pela CSAN que 
faria contato com os líderes municipais para início programa, bem como solicitaria a nomeação dos 
três agentes municipais diretamente ligados com o tema, e que formarão o GEL – Grupo Executivo 
Local que fará o intercâmbio e reuniões de trabalho com a empresa vencedora  que prestará  apoio 
na elaboração do plano municipal de saneamento básico.  

Em 31 de janeiro de 2013, no Palácio dos Bandeirantes, no salão dos despachos, os municípios da 
UGRGHI 9, participaram da cerimônia de “Abertura dos Trabalhos para os Planos Municipais de 
Saneamento nas UGRHIs 09 Mogi Guaçu e 14 – Alto Paranapanema”, reunião presidida pelo 
Governador que destacou a importância do planejamento para os municípios participantes.  

De fato, segundo o artigo 3º, inciso I, da Lei Federal nº 11.445/2007, que definiu o que é saneamento 
básico, o plano municipal de saneamento básico inclui quatro aspectos, a saber: 1) abastecimento de 
água potável; 2) esgotamento sanitário; 3) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (lixo 
doméstico e de varrição de ruas e praças); 4) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.   

CONCLUSÃO:  

Logo, reitere-se a afirmação inicial de que  a tendência desta meta é de melhoria constante.  

Registre-se que tomaram recursos do Fehidro para elaboração do plano municipal de saneamento 
básico os municípios de: 

a) Américo Brasiliense (código 2008-MOGI-219,  Plano Diretor de Saneamento Básico) – situação: 
concluído. 

b) Descalvado (código 2010-MOGI-293, Plano Diretor Participativo de Saneamento Básico – situação: 
em execução parcela 1/3).  

 

PLANOS DE CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA financiados pelo FEHIDRO (total 18) 

Segundo Relatório SINFehidro que informa o atual estágio dos projetos (acessado na primeira 
semana de fevereiro de 2013 www.sigrh.sp.gv.br / sinfehidro), foram contratados 18 planos de 
controle de perdas e destes apenas dois foram cancelados (Dumont e Luiz Antônio) conforme se 
segue: 

 Aguaí (código 2011-MOGI-333) – situação: não iniciado; 

 Águas de Lindóia (código 2011-MOGI-332) – situação: não iniciado; 

 Américo Brasiliense (código 2009-MOGI-277)  - situação: em execução; 

 Araras (código      MOGI-85) – situação: concluído; 

 Descalvado (código 2009-MOGI-261) – situação: concluído; 

 Dumont (código 2010-MOGI-280) – situação: cancelado; 

 Engenheiro Coelho (código 2009-MOGI-242) – situação: concluído; 

 Guatapará (código 011-MOGI-345) – situação: em execução; 

http://www.sigrh.sp.gv.br/
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 Itapira (código 2006-MOGI-145) – situação: concluído; 

 Jaboticabal (código 2008-MOGI-226) – situação: concluído; 

 Luiz Antônio (código 2009-MOGI-256) – situação: cancelado; 

 Pirassununga (código         MOGI-136) – situação: concluído; 

 Porto Ferreira (código 2009-MOGI-251) – situação: em execução; 

 Pradópolis (código 2011-MOGI-346) – situação: não iniciado; 

 Rincão (código 2011-MOGI-343) – situação: em execução; 

 Santa Cruz das Palmeiras (código 2011-MOGI-359) – situação: em execução; 

 Santa Rita do Passa Quatro (código 2009-MOGI-243) – situação: concluído; 

 Sertãozinho (código 2008-MOGI-205) – situação: concluído.   

Cite-se ainda no caso de Araras o empreendimento (código 2008-MOGI-206) – situação concluído, 
denominado “Implantação e execução do programa de redução do sistema de abastecimento público 
(Setor Morro do Cubas)”, complementar ao anterior firmado (código MOGI-85). 

 

 

5.1.4 Metas ligadas ao controle de erosão e assoreamento (METAS 8, 9 e 10) 

 

Meta n.º 8 - Incentivar a criação e manutenção de viveiros e banco de sementes nativas. 

Curto prazo 2008-2011 

Criação de quatro viveiros de mudas de essências nativas (um por compartimento) - 
(PARCIALMENTE ATINGIDA). 

No período de 2008 a 2011 o CBH-MOGI estimulou a criação e mesmo reforma e ampliação 
de viveiros (PDC 4).  

Nesse passo tomaram recursos: 

a) para reforma e ampliação de seus viveiros os Municípios de Jaboticabal (código 2008- MOGI-
225, situação: cancelado) e Mogi Guaçu (código 2010 - Mogi -281, situação: não iniciado / em 
fase de cancelamento). 

b) para criação de novos viveiros os Municípios de Sertãozinho / SAEMAS (código 2009 – MOGI – 
235, situação: cancelado) e Conchal (código 2010 – MOGI – 286, situação: cancelado) 

Lamentavelmente os quatro municípios tiveram seus empreendimentos CANCELADOS! Não 
obstante apesar do cancelamento o Município de Sertãozinho (via SAEMAS) concluiu seu viveiro com 
recursos próprios, o que nos permite dizer que a meta foi parcialmente atingida, graças ao esforço do 
ex-tomador, que a despeito dos recursos do Fehidro prosseguiu com recursos próprios.   

Cabe um pequeno histórico dos fatos.  



                                                                                                                                      
 

75 
 

Dois municípios (Jaboticabal e Conchal) tiveram seus empreendimentos cancelados por 
deliberação do SECOFEHIDRO considerando que os tomadores não iniciaram o projeto no tempo 
previsto e/ou porque não forneceram complementações solicitadas pelo agente técnico, que por isto 
emitiu parecer desfavorável. 

De sua vez Sertãozinho que tomou recursos via SAEMAS – Serviço Autônomo de Água, Esgoto 
e Meio Ambiente de Sertãozinho, pediu o cancelamento do contrato conforme ofício SUP nº 43, de 
24 de outubro de 2011. Contudo criou o viveiro com recursos próprios conforme nos informou 
verbalmente funcionário do corpo técnico daquela autarquia municipal. 

Em todos os casos de cancelamento, em entrevista com os tomadores que tiveram seus 
empreendimentos cancelados ou pediram cancelamento, estes se queixaram de excesso de 
exigências por parte do agente técnico (CBRN).  

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO para se alcançar a meta:  

Sem entrar no mérito de quem está com a razão: tomador ou agente técnico - pois não se 
trata de se ter razão, mas de se encontrar um caminho consensual que felicite a todos.  

Trata-se de implementação de política pública de mútuo interesse (tomador e agente técnico) 
e com dividendos inegáveis para sociedade e meio ambiente. 

O tomador que foi induzido pelo CBH-MOGI é desestimulado. Em que pese o estímulo à 
conversa e entendimento entre tomador e agente técnico proposto em todos os casos pela 
Secretaria Executiva do Comitê  lamentavelmente não se logrou sucesso.  

Urge rever este procedimento de modo a estimular a criação, reforma e ampliação de 
viveiros por futuros tomadores, segundo os princípios da razoabilidade, finalidade, motivação, 
interesse público e eficiência de que trata a Constituição Paulista (art. 111 caput).  

 

Meta n.º 9 - Diagnosticar as áreas de preservação permanente (APP) e iniciar processo de 
recuperação. 

Curto prazo 2008-2011 

Diagnosticar APPs localizando e quantificando as áreas com necessidade de recuperação + 
recuperar 20 km2 de APP - (PARCIALMENTE ATINGIDA)  

A meta de se recuperar 20 Km2 não foi atingida.  

Porém entre 2008 e 2011 houve tomadores solicitando recursos para recuperação e 
revegetação de matas ciliares, conforme se colhe no Relatório SINFehidro acessado em 23 de janeiro 
de 2013 (www.sigrh.sp.gv.br / sinfehidro), que informa o atual estágio dos projetos, conforme se 
segue: 

1) Associação Civil EcoMantiqueira (Código 2008 - Mogi – 211, situação: concluído;  e    código  
2010 - MOGI- 312, situação: cancelado).  

2) Associação Ambientalista Copaíba (Código 2008 - MOGI - 210, situação em execução; 
Código 2009 - MOGI- 266, situação: em execução;  Código 2009 - MOGI – 233, situação: em 
execução, recursos tomados respectivamente no primeiro e segundo pleito de 2009;  e ainda 
Código 2011 - MOGI - 294, situação: em execução;  e Código 2012 – MOGI- 405, situação: 
proposto). Todos os contratos somam 51,8 hectares o que representa plantio 67.022 mudas, 

http://www.sigrh.sp.gv.br/
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oriundas do viveiro da instituição construído com contribuição de patrocinadores privados e 
públicos desde da fundação da instituição em 1999.   

3) Prefeitura Municipal de São Carlos / Distrito de Santa Eudóxia (Código 2009 – MOGI - 247 , 
situação: cancelado); e  

4) Associação de Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Descalvado (2010-MOGI-317 
cancelado). 

 

Contudo houve avanço nos estudos e diagnósticos de áreas de preservação permanentes, tais 
como: 

a) “Sistema de Informação da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari Mirim: Bases para Conservação e 
Proteção de Mananciais”. Trata-se de Sistema de Informações elaborado pelo CIPREJIM (Código 
2008-MOGI-201, situação: concluído) financiado pelo FEHIDRO e que atendeu a nove municípios 
da sub-bacia hidrográfica do Rio Jaguari Mirim. Todos estes nove municípios têm doravante um 
diagnóstico preciso, uma radiografia precisa, das áreas de preservação permanente com e sem 
mata ciliar, e nesse passo este produto orienta onde recuperar a vegetação ciliar.   

b) “Estudo e Elaboração de Projeto para Recuperação e Preservação das Nascentes e Fontanários 
Municipais”, em elaboração pela Prefeitura Municipal de Serra Negra (código 2009- MOGI-241, 
situação: em execução parcela 2/3). 

c) “Diagnóstico de nascentes, APP’s, Localização e Quantificação das Áreas com Necessidade de 
Recuperação e de Fragmentos Remanescentes Florestais no Município de Sertãozinho” elaborado 
pelo SAEMAS Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (Código 2010-
MOGI-307, situação: em execução parcela 1/3). 

d) “Levantamento de Uso e Ocupação do Solo em Áreas Ciliares da Bacia do Rio Mogi Guaçu”. Trata-
se de estudo genérico preliminar, elaborado pela empresa GEOSystec sobre usos e ocupação do 
solo e vegetação, indicativo de novos estudos e bancos de dados de detalhamento na Bacia do 
Mogi,  financiado com recursos de custeio (dezembro de 2010) FEHIDRO da Secretaria Executiva.  .  

 

NOTA.  

Releva registrar que a Organização não Governamental Projeto COPAÍBA, de Socorro, firmou 
diversos contratos com o Fehidro ( vide relação acima ) que somam 51,8 hectares de revegetação  
de matas ciliares (62.460 mudas), sendo que deste total 42,3 hectares (420.200m2) já se encontram 
plantados  na sub bacia do Rio do Peixe  e Bacia do Mogi  Guaçu.  

Além disso, o Projeto COPAÍBA, desde a fundação, apresentou outros projetos de financiados pela 
Petrobrás e Ministério do Meio Ambiente (PDA 370 MA) ou mesmo com recursos próprios, 
revegetando matas ciliares de 48 propriedades, plantando 62.460 mudas, em área equivalente a 50,7 
hectares na Sub Bacia do Rio do Peixe. 

Vale dizer que o Projeto Copaíba com recursos do Fehidro, próprios e de outras fontes revegetou 
102,5 hectares de mata ciliar, plantando 129.482 mudas desde a fundação.  Os 102,5 hectares 
representam 1km2  ou 5% da meta de 20Km2 estabelecida pelo CBH-MOGI.  
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Outro importante parceiro é o CIPREJIM de São João da Boa Vista, consórcio intermunicipal formado 
por 11 municípios, dois mineiros e nove paulistas localizados na área de drenagem do Rio Jaguari 
Mirim, um dos principais formadores do Rio Mogi Guaçu, e que tem por missão preservar e recuperar 
as margens da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari Mirm , mediante manutenção de viveiro de mudas 
nativas. No período 2008-2011 o CIPREJIM distribuiu aos municípios consorciados 120 mil mudas. 
Registre-se que o viveiro produz anualmente cerca de 50 mil mudas com qualidade e diversidades 
adequadas na forma das Resoluções SMA, distribuindo-as entre os municípios consorciados à razão 
de 20 mil mudas por ano para revegetar áreas ciliares degradadas (já mapeadas conforme projeto 
financiado pelo Fehidro (“Sistema de Informação da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Mirim: Bases 
para Conservação e Proteção de Mananciais” Código 2008-MOGI-201, situação: concluído).  

 

RECOMENDAÇÕES. 

Cabe aqui enfatizar a necessidade de se “plantar árvore para plantar água” – como já lembrando em 
cartaz da Semana da Água de 2004 deste comitê. 

Cabe igualmente registrar as palavras do Prof. Dr. José Goldemberg, ex-Ministro do Meio Ambiente, 
ex-Secretário Estadual do Meio Ambiente, que no prefácio de livro da Fundação Florestal de 2006 
(“Recuperação Florestal: da semente à muda) registra a enormidade da tarefa que temos pela frente 
considerando que o estado possui um milhão de hectares de mata ciliares desprovidas de cobertura 
vegetal o que requer a produção de mais de dois bilhões de mudas com qualidade e diversidades 
adequadas. Em seminário realizado à época pela SMA-SP ficou lançado o desafio – para toda 
comunidade paulista – Quem irá produzi-las? Quem irá Plantá-las?   

De lá para cá o CBH-MOGI procurou fomentar o processo no âmbito da bacia e procurou parceiros 
para a empreitada. Porém há muito por realizar. Tarefa que deve ser contemplada pelo terceiro 
plano diretor da Bacia do Mogi.  

 

 

Meta n.º 10 - Viabilizar planos de macrodrenagem para todos os municípios da bacia. 

Curto prazo 2008-2011 

Meta: Viabilizar planos de macro drenagem para municípios da UGRHI 9 - (PARCIALMENTE 
ATINGIDA).  

A exemplo da meta n.º 7 e mantido o propósito fomentar a cultura do planejamento entre 
seus pares o CBH-MOGI por intermédio de sua Câmara Técnica de Gestão e Planejamento – CTPG 
induziu a demanda no sentido de que os tomadores tomassem recursos do FEHIDRO de modo a 
possibilitar a concretização da meta n.º 10, sobretudo estimulando estudos e projetos que fizessem 
uma radiografia geral que permitisse diagnosticar os principais problemas e indicar as ações (obras 
de infra-estrutura, serviços e instalações operacionais de drenagem das águas de chuva, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias) necessárias a drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas (também conhecida como macrodrenagem urbana).  

Nesse caminhar, o CBH-MOGI induziu tomadores a financiarem com recursos do FEHIDRO 
entre 2009 e 2011 “Planos de Macro Drenagem Urbana” e ou drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas para 16 municípios.  
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Bem por isto, e coerente com a cultura do planejamento que vige no colegiado, neste período 
(2009 a 2011), o CBH-MOGI só financiou construção de galerias de águas pluviais e equipamentos 
congêneres apenas para os municípios que já possuíssem plano de macro drenagem urbana racional 
e ordenado.  

O que se queria e se quer evitar com este instrumento de planejamento (plano de 
macrodrenagem) é que a enchente ou evento hidrológico indesejável mude apenas de bairro ou 
lugar. Com este instrumento de planejamento tem-se uma visão do conjunto da malha urbana a ser 
drenada estabelecendo-se prioridades de ações traduzidas em obras, serviços e equipamentos que 
resolvam a questão do manejo das águas pluviais urbanas de forma ordenada e racional. 

 

PLANOS DE MACRODRENAGEM URBANA – (Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas).  

16 municípios tiveram seus planos de macrodrenagem financiados pelo FEHIDRO, a saber: 

 

 Aguaí (código 2010-MOGI-284) – situação: concluído; 

 Águas da Prata (código 2010-MOGI-296) – situação: em execução, parcela 2/3; 

 Descalvado (código 2011-MOGI-334) – situação: em execução, parcela 2/3; 

 Engenheiro Coelho (código 2010-MOGI-323) – situação: em execução, parcela 3/3; 

 Espírito Santo do Pinhal (código 2008-MOGI-209) – situação: concluído; 

 Guariba (código 2011-MOGI-348) – situação: em execução, parcela 1/2; 

 Guatapará (código 2010-MOGI-291 – situação: concluído; 

 Jaboticabal (código 2006-MOGI-154) – situação: concluído; 

 Lindóia (código 2010-MOGI-302) – situação: concluído; 

 Mogi Guaçu (código 2009-MOGI-250  - situação: cancelado; 

 Porto Ferreira (código 2009-MOGI-240) – situação: concluído; 

 Santa Cruz da Conceição (código 2010-MOGI-292) – situação: concluído; 

 Santa Lúcia (código 2010-MOGI-324)  - situação: concluído; 

 Santa Rita do Passa Quatro (código 2009-MOGI-267) – situação: concluído; 

 Santo Antônio do Jardim (código 2008-MOGI-227) – situação: concluído; 

 Sertãozinho (código 2008-MOGI-208) – situação: concluído. 

 

CONCLUSÃO 1.  

Dos 16 municípios tomadores de recursos para elaboração dos Planos de Macrodrenagem Urbana, 
apenas um foi cancelado (Mogi Guaçu). Quatro municípios encontram-se na última parcela ou fase 
de execução. E  onze municípios já concluíram seus planos.   

 



                                                                                                                                      
 

79 
 

CONCLUSÃO 2.  

Recomendação. 

Os planos de macrodrenagem uma vez concluídos deverão ser integrados e fazer parte do Plano 
Municipal de Saneamento Básico de que trata a Lei Federal nº 11.445/2007, cujo apoio à elaboração 
vem sendo conduzido pela Coordenadoria de Saneamento da Secretaria de Estado de Saneamento e 
Recursos Hídricos SSRH-CSAN pelo “Programa Estadual de Apoio à Elaboração do Planos de 
Saneamento Municipal” no qual os municípios da UGRHI 9 foram incluídos. 

CONCLUSÃO 3. 

Tendência de melhoria da meta. 

A tendência é de melhoria constante desta meta n.º 10, sobretudo com a inclusão no final de  2011 
dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu no Programa de Apoio Estadual à Elaboração 
dos Planos de Saneamento Básico, implementado pela Coordenadoria de Saneamento da Secretaria 
de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, e que retoma esta vertente da drenagem urbana.  

De fato, o artigo 3º, inciso I, da Lei Federal nº 11.445/2007, que definiu o que é saneamento básico, o 
plano municipal de saneamento básico inclui quatro aspectos, a saber: 1) abastecimento de água 
potável; 2) esgotamento sanitário; 3) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (lixo doméstico e 
de varrição de ruas e praças); 4) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.   

 

5.1.5 Metas para viabilização da gestão de recursos hídricos (METAS 11, 12, 13, 
14, 15 e 16) 

 

Meta n.º 11 – Atualização e integração das bases de dados existentes para a Bacia Hidrográfica do 
Rio Mogi Guaçu. 

Curto prazo 2008-2011 

Elaboração de banco de dados integrado. (PARCIALMENTE ATINGIDA) 

A sistematização de um banco de dados integrados do Mogi não foi possível. Houve muita 
produção de documentos, e que de algum modo estão, nos arquivos da Secretaria Executiva ou  na 
página do CBH-MOGI no sítio www.sigrh.sp.gov.br. Dados tais como: 

 2º Plano Diretor de Bacia 2008-2011, prorrogado até 31 de dezembro de 2014 pelo Conselho 
Estadual de Recursos conforme Deliberação CRH nº 142 de 26 de junho de 2012; 

 elaboração de Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos abrangendo os anos base de 
2007, 2008, 2009, 2010,e 2011; 

 levantamento de estudos, projetos técnicos, obras e serviços financiados pelo Fehidro no 
período 2008-2011 para fins internos e do tribunal de contas; 

 Projeto Estiagem; 

 Estudo genérico preliminar sobre usos e ocupação do solo e vegetação indicativo de novos  
estudos e bancos de dados de detalhamento na Bacia do Mogi; 

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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 “Sistema de Informação da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Mirim: Bases para Conservação e 
Proteção de Mananciais” (Código 2008-MOGI-201, situação: concluído) 

  Estudo e fundamentação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio do Estado; 
etc. 

 Além dos dados oficiais dos órgãos gestores e afins com os recursos hídricos consubstanciados 
nos 71 indicadores ou parâmetros do instrumento de gestão Relatório de Recursos Hídricos.  

 

CONCLUSÃO. 

Contudo permanece em aberto a premissa de reunir de forma orgânica, única e em local 
específico tais como na Secretaria Executiva ou organismo equivalente: Agência de Água, o BANCO 
DE DADOS INTEGRADO DO CBH-MOGI, o que demanda recursos de toda ordem (financeiros, 
humanos, programas de informática, etc.)  

Este “banco central” de dados da UGRHI 09 deve ser sistematizado em programa de 
informática próprio, disponível ao público interno e externo, de fácil acesso interno e externo, e 
alimentado de forma continuada e ininterrupta tanto interna (com políticas públicas municipais e 
estaduais etc) como externamente (documentos produzidos por terceiros, tais como teses 
acadêmicas).    

 

Recomendação. 

Na elaboração do terceiro plano diretor de bacia, o colegiado deve apresentar proposta de concreta 
de elaboração de um banco central de dados integrado da UGRHI 09, contratando pessoal 
especializado de informática e apontando os elementos mínimos que comporão o banco. O banco ou 
“sistema de informações sobre recursos hídricos” deve no que couber atender o disposto nos artigos 
25, 26 e 27 da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.  

 

Meta n.º 12 - Estudos e Proposições para o reenquadramento dos corpos de água em classes de 
uso preponderante. 

Curto prazo 2008-2011 

Estudo de reenquadramento de corpos d’água – (NÃO ATINGIDA) 

Quanto ao reenquadramento, ficou mantida a classificação legal existente em regulamentos 
estaduais até maiores avanços da cobrança pelo uso da água de domínio estadual, considerando que 
reenquadramento dos cursos d’água e recursos financeiros expressivos para se atingir o desejo fixado 
(o que demanda projetos, obras e serviços) guardam intrínseca relação de causa e efeito, de modo 
que um (mudança do reenquadramento) é inatingível sem o outro (recursos financeiros) para 
financiar tais mudanças desejáveis. 

Recomendações:  

A elaboração do terceiro Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, deverá contemplar a 
questão, com base em diagrama unifilar financiado pelo Fehidro via CORHI (código 2006-CORHI-56, 
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situação: concluído). Ou ao menos propor (re) enquadramentos, ainda que em caráter piloto e 
experimental, de trechos de coleções d’água, com base naquela diagrama ou outros estudos e dados.     

 

 

Meta n.º 13 - Elaboração e divulgação de relatórios de situação dos recursos hídricos anuais. 

Curto prazo 2008-2011 

Elaboração e divulgação de 5 Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos anos base 2007, 
2008,2009, 2010 e este de 2011 – (ATINGIDA) 

 

 

Meta n.º 14 – Elaboração e divulgação do plano de bacias.  

Curto prazo 2008-2011 

Elaboração e divulgação do plano de bacias 2012-2015  (EM ANDAMENTO) 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos PERH 2012-2015 concluiu sua última oficina de 
repactuação em 10 de novembro de 2011 na FAPESP e segue para consubstanciação de seu texto 
final e posterior prosseguimento das demais fases de encaminhamento até aprovação pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos.  

De sua vez o CBH-MOGI na elaboração da deliberação de diretrizes critérios de pontuação 
para pedidos de recursos do Fehidro no exercício de 2012 (Deliberação CBH-MOGI n.º 124, de 9 de 
dezembro de 2011) já fixou como demanda induzida e deixou previsão de recursos financeiros do 
FEHIDRO para elaboração do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 2012-2015. 

A tomadora dos recursos foi a Prefeitura Municipal de Jaboticabal ( Código 2012-MOGI-396, 
situação: em análise) conforme Deliberação CBH-MOGI nº 128 de 13 de abril de 2012, publicada no 
DOE de 17/04/2012 página 69 e 70 e a quem caberá após assinatura de contrato dar cumprimento ao 
objeto.  

Recomendações:  

A tomadora Prefeitura Municipal de Jaboticabal deverá fazer constar do edital que o terceiro 
plano diretor da bacia hidrográfica do Rio Mogi Guaçu deverá adotar como subsídio à sua elaboração 
este quinto relatório de situação dos recursos hídricos 2012, ano base 2011, atentado sobretudo para 
este item que analisa as suas 16 metas. 

 

Meta nº 15 - Estudos para implementação da cobrança 

Curto prazo 2008-2011 

Consolidação do cadastro + determinação de tarifas e de seus impactos + acompanhamento da 
implementação.  (ATINGIDA) 

O processo de implementação da cobrança segundo o fluxograma de fases pré-estabelecidas 
prosseguiu em 2011 (e 2012).  
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De fato em abril de 2011, a Deliberação CBH-MOGI que “aprova a cobrança no âmbito do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu – UGRHI 09” (e seu respectivo “Estudo de 
Fundamentação da Cobrança”) foi apreciada e aprovada em plenário pelo CRH - Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos. Seguindo depois para a Consultoria Jurídica da Secretária de Saneamento e 
Recursos Hídricos para análise, eventuais complementações, consubstanciados em parecer e dali 
para a Assessoria Jurídica do Governo para análise final e proposta de decreto estadual.  

(Releva registrar aqui que em dezembro de 2012 o Governador do Estado assinou Decreto 
Estadual nº 58.791, de 21 de dezembro de 2012, publicado no DOE de 22/12/12, seção I, página 3, e 
que “aprova e fixa os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado 
de São Paulo na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Mogi-Guaçu”. A edição do decreto 
estadual deu ensejo ao prosseguimento das demais fases, ou passos, de implementação da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos de domínio estadual). 

 

Meta 16 – Incentivo a programas de treinamento e capacitação, de educação ambiental; e 
comunicação social alusivos à gestão de recursos hídricos. 

Curto prazo 2008-2011 

Ações Regionais e Locais de Educação Ambiental – (ATINGIDA) 

Segue-se rol exemplificativo de ações regionais e locais de Educação Ambiental no período 
2008-2011 que nos levam a concluir que a meta foi atingida, tais como: 

a) a criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental;  

b) a coordenação das campanhas oficiais de âmbito regional: Semana da Água, Semana do Meio 
Ambiente, Semana da Árvore; elaboração do calendário anual do Mogi (inclusive com 
concurso regional de desenho entre as escolas para sua elaboração);  

c) a confecção dos Boletins Informativos bimestrais alusivos à gestão de recursos hídricos;   

d) o financiamento pelo comitê com recursos oriundos do Fehidro de projetos de caráter local 
(para municípios e ONGs) e regional (ATLAS Sócio Ambiental para orientar professores e 
alunos de toda a bacia);  

e) a participação anual de membros do Mogi no “Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 
Recursos Hídricos” com trabalhos inscritos sobre o tema apresentados sobre a forma de 
painéis e oralmente para o plenário, muitos dos quais chegaram à final e foram selecionados 
entre os seis melhores do Estado e objeto de três prêmios consecutivos (2009, 2010 e 2011) 
recebendo o troféu de “Melhores Práticas Significativas” (Já em 2012 o CBH-MOGI recebeu o 
Troféu pela sua expressiva e ativa participação de seus membros no X Diálogo de 10 a 13 de 
setembro 2012, com oito trabalhos e três depoimentos publicados no Caderno de Resumos 
daquele décimo evento). 

Em suma: esta relação - de ações regionais e locais desenvolvidos no período 2008/2011 – faz 
prova que a união de pessoas determinadas, ainda que com poucos recursos financeiros, mas bem 
empregados racionalmente, pode fomentar via educação ambiental formal e informal as 
transformações que se impõe na gestão dos recursos hídricos  preservando-os e conservando-os para 
a atual e futuras gerações).  
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6 ANEXO 

6.1 Mapas 

6.1.1 IQA 

 

No cálculo do IQA, são consideradas as variáveis de qualidade que indicam, principalmente, o 
lançamento de esgotos domésticos. Este índice também pode indicar alguma contribuição de 
efluentes industriais, desde que sejam de natureza orgânica biodegradável. O Mapa 1 é um recorte 
da UGRHI 09, onde são apresentados os corpos d’água e as médias anuais do IQA dos pontos de 
amostragem calculadas em 2011.  

 

  

Mapa 1: Recorte da UGRHI 09 no Estado de São Paulo, corpos d’água e médias anuais do IQA para o 
ano de 2011 (Adaptado de CETESB 2012). 
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6.1.2 IAP 

 

O IAP é o índice utilizado pela CETESB para indicar as condições de qualidade das águas brutas 
para fins de abastecimento público. No cálculo do IAP, considera-se o resultado do IQA e as variáveis 
de qualidade que possam alterar as características organolépticas da água ou apresentar toxicidade. 

O Mapa 2 é um recorte da UGRHI 09, onde são apresentados os corpos d’água e as médias 
anuais do IAP dos pontos de amostragem calculadas em 2011.  

 

 

Mapa 2: Recorte da UGRHI 09 no Estado de São Paulo, corpos d’água e médias anuais do IAP para o 
ano de 2011 (Adaptado de CETESB 2012). 
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6.1.3 IVA 

 

O IVA é utilizado para avaliar a qualidade das águas para a proteção da vida aquática, 
incluindo no seu cálculo as variáveis essenciais para os organismos que vivem no meio aquático: 
Oxigênio Dissolvido, pH e Toxicidade (efeito observado nos organismos por meio de Ensaio 
Ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia); Substâncias Tóxicas e grau de trofia. O Mapa 3 é um 
recorte da UGRHI 09, onde são apresentados os corpos d’água e as médias anuais do IVA dos pontos 
de amostragem calculadas em 2011. 

 

 

Mapa 3: Recorte da UGRHI 09 no Estado de São Paulo, corpos d’água e médias anuais do IVA para o 
ano de 2011 (Adaptado de CETESB 2012). 
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6.1.4 IET 

 

O Índice de Estado Trófico tem por finalidade classificar os corpos d’água em diferentes graus 
de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu 
consequente efeito relacionado ao crescimento excessivo de algas e cianobactérias. O Índice de 
Estado Trófico foi calculado com os valores de Fósforo Total e Clorofila a. 

O Mapa 4 é um recorte da UGRHI 09, onde são apresentados os corpos d’água e as médias 
anuais do IET dos pontos de amostragem calculadas em 2011. 

 

 

Mapa 4: Recorte da UGRHI 09 no Estado de São Paulo, corpos d’água e IET para o ano de 2011 
(Adaptado de CETESB 2012). 
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4.1.5 ÍNDICE DE BALNEABILIDADE  

 

 O índice de balneabilidade das praias em reservatórios e rios tem finalidade classificá-las em 
praias próprias e impróprias para o banho.  

 

Mapa 5: Índice de Balneabilidade do Estado de São Paulo, para o ano de 2011 (Adaptado de CETESB 
2012). 
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7 TERMINOLOGIA TÉCNICA 

 

7.1 Termos técnicos 

 
Ação: é um ato concreto executado para alcançar a meta de um plano. As ações especificam 

exatamente o que deve ser executado para se alcançar a meta e fornecem detalhes do como e 
quando deve ser executado (SÃO PAULO, 2009).  

Área crítica para gestão dos recursos hídricos: são as áreas que podem ser espacializadas e 
delimitadas fisicamente em produtos cartográficos (como, por exemplo, bacias, sub-bacias, 
trechos de corpos d'água, municípios) e que apresentam problemas em relação a temas críticos 
para gestão dos recursos hídricos (como, por exemplo, a demanda, a disponibilidade e/ou a 
qualidade das águas). Estas áreas críticas devem ser priorizadas quando do estabelecimento das 
metas e ações do Plano de Bacia Hidrográfica, as quais devem integrar o “Plano de Ação para 
Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI”. Ver também Tema crítico para gestão dos recursos 
hídricos.  

Bacia hidrográfica: é área de drenagem de um corpo hídrico e de seus afluentes. A delimitação de 
uma bacia hidrográfica se faz através dos divisores de água que captam as águas pluviais e as 
desviam para um dos cursos d’água desta bacia. A bacia hidrográfica pode ter diversas ordens e 
dentro de uma bacia podem ser delimitadas sub-bacias.  

Balanço: demanda versus disponibilidade: é a relação entre o volume consumido pelas atividades 
humanas (demanda) e o volume disponível para uso nos corpos d’água (disponibilidade, expressa 
no Relatório de Situação em termos de vazões de referência). Esta relação é muito importante 
para a gestão dos recursos hídricos, pois representa a situação da bacia hidrográfica quanto à 
quantidade de água disponível para os vários tipos de uso.  

Banco de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos: base de dados para apoio às atividades de 
gestão, entre as quais se destacam: ações das Secretarias Executivas dos Colegiados do SIGRH; 
elaboração dos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos; monitoramento dos níveis de 
efetividade alcançados pelas propostas e ações contidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e 
nos Planos das Bacias Hidrográficas; e acompanhamento da evolução dos processos que 
interferem na gestão dos recursos hídricos no Estado de São Paulo (São Paulo, 2012a). 

Dado: valor numérico que quantifica o parâmetro para o município, para a UGRHI ou para o Estado 
de São Paulo (São Paulo, 2012b).  

Gestão (ou gerenciamento) dos recursos hídricos: é a administração racional, democrática e 
participativa dos recursos hídricos, através do estabelecimento de diretrizes e critérios 
orientativos e princípios normativos, da estruturação de sistemas gerenciais e de tomada de 
decisão, tendo como objetivo final promover a proteção e a conservação da disponibilidade e da 
qualidade das águas.  

Implementar: executar (por exemplo um Plano); levar à prática por meio de providências concretas. 
(MICHAELIS, 2007).  

Indicador: grupo de parâmetros que são analisados de forma inter-relacionada. No caso do Relatório 
de Situação dos Recursos Hídricos utiliza-se o método FPEIR para se proceder a análise da 
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interrelação dos parâmetros do Banco de Indicadores para a Gestão dos Recursos Hídricos no 
Estado de São Paulo (São Paulo, 2012b).  

Meta: é a especificação do objetivo em termos temporais (escala de tempo) e quantitativos. As 
metas são afirmações detalhadas e mensuráveis que especificam como um plano pretende 
alcançar cada um de seus objetivos (SÃO PAULO, 2009).  

Parâmetro: identificação de cada um dos dados/informações que compõem o indicador (SÃO PAULO, 
2012b).  

Produto cartográfico: instrumento de cartografia que pode ser apresentado no formato de mapa, 
carta, cartograma, planta, croqui, imagens coletadas por aerofotogrametria, fotografia aérea, etc. 
Adaptado de: Universidade Federal da Paraíba. 2011; Universidade Federal do Espírito Santo. 2011 
(UFPB, 2011 e UFES, 2011).  

Relatório: é um documento que apresenta um conjunto de informações, utilizado para reportar 
resultados parciais ou totais da execução de determinadas ações.  
No caso do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, que, pela Lei estadual nº 7663/1991, 
avalia a eficácia do PERH e dos Planos de Bacias Hidrográficas, deve ser apresentado o conjunto de 
indicadores de gestão de recursos hídricos e a respectiva avaliação, assim como a avaliação do 
cumprimento ou a proposição de eventuais ajustes nas metas estabelecidas nos PBH.  

Tema crítico para gestão dos recursos hídricos: tema que, por sua importância e/ou relevância para 
a gestão dos recursos hídricos (por exemplo, a demanda, a disponibilidade e/ou a qualidade das 
águas - superficiais, subterrâneas ou costeiras; a erosão; o assoreamento; as interferências em 
corpos d'água; as transposição de água entre bacias), possuem potencial para configurar situações 
de conflito e, portanto, devem ser priorizados quando do estabelecimento das metas e ações do 
Plano de Bacia Hidrográfica, as quais devem integrar o “Plano de Ação para Gestão dos Recursos 
Hídricos da UGRHI”. Ver também Área crítica para gestão dos recursos hídricos.  

Vazão de referência: aquela que representa a disponibilidade hídrica do curso d’água, associada a 
uma probabilidade de ocorrência, conforme estabelece a Resolução CNRH nº 129/2011 (e/ou suas 
alterações). 
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7.2 Glossário de parâmetros
2
 

 
 

Parâmetro 

 

 

Definição 

FM.01-A - Taxa geométrica de 

crescimento anual (TGCA): % a.a. 

TGCA representa o crescimento médio da população residente numa região 

em um determinado período de tempo, indicando o ritmo de crescimento 

populacional.  

Determinar o ritmo do crescimento populacional é fundamental para a 

projeção da demanda e disponibilidade de água e saneamento, visando o 

planejamento da infraestrutura e ações necessárias, de modo a mitigar ou 

evitar os impactos diretos e indiretos nos recursos hídricos.   

FM.02-A - População total: nº 

hab. 

População total é a totalidade dos indivíduos que residem em uma 

determinada localidade (no caso do Relatório de Situação dos Recursos 

Hídricos, considera-se como localidade o município). 

A população deve ser considerada na avaliação e nas projeções dos 

indicadores de saneamento básico. 

FM.02-B - População urbana: nº 

hab. 

População urbana á a população residente dentro dos limites urbanos dos 

municípios. 

A população deve ser considerada na avaliação e nas projeções dos 

indicadores de saneamento básico. 

FM.02-C - População rural: nº 

hab. 

População rural é a população residente fora dos limites urbanos dos 

municípios. 

A população deve ser considerada na avaliação e nas projeções dos 

indicadores de saneamento básico. 

FM.02-D - População flutuante 

A população flutuante indica o movimento temporário de pessoas para uma 

determinada região, por um curto período de tempo com o objetivo de 

recreação, lazer, turismo, negócios, trabalho, etc. 

População que se aloca em hotéis, colônias de férias, pensões, campings 

ou similares e população que ocupa eventualmente os domicílios 

classificados nos censos como de uso "ocasional" (em finais de semana, 

feriados e/ou férias escolares). 

FM.03-A - Densidade 

demográfica: nº hab./km
2
 

Densidade demográfica representa o n° de habitantes residentes em uma 

região geográfica em determinado momento em relação à área da mesma. 

O mesmo que população relativa. A densidade demográfica é um índice 

utilizado para verificar a intensidade de ocupação de um território. O 

conhecimento da concentração ou dispersão da população pelo território 

permite inferir as possíveis pressões sobre os recursos hídricos e as ações 

necessárias para a gestão.   

                                                     
2  

Parâmetro básico 
Parâmetro que é comum à análise dos indicadores para todas as UGRHI e deve integrar todos os Relatórios de 

Situação das Bacias. 

Parâmetro específico 
Parâmetro que se aplica a determinadas UGRHI em função de suas características especificas e deve integrar 

obrigatoriamente o Relatório de Situação destas UGRHI, sendo facultativo às demais.  

Parâmetro em espera 

Parâmetro para o qual não há atualmente uma Fonte oficial geradora do dado e/ou metodologia consolidada 

para sua aquisição, ou parâmetro que não atende aos requisitos do método FPEIR.  

Estes parâmetros somente serão incluídos em uma das duas categorias anteriores quando atenderem aos 

requisitos para integrar o Banco de Indicadores para Gestão. 
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Parâmetro 

 

 

Definição 

FM.03-B - Taxa de urbanização: 

% 

Taxa de urbanização representa o percentual da população urbana em 

relação à população total. A concentração populacional nos centros 

urbanos cada vez mais demanda água para satisfazer suas necessidades e 

suas condições de vida (abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, lazer, etc.). Este consumo cresce à medida que aumenta o grau 

de urbanização e se eleva o padrão de vida desta população, podendo 

impactar os recursos hídricos comprometendo sua qualidade e quantidade. 

FM.04-A - Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS): 

classificação entre 1 e 5 

O IPRS é o índice que afere o desenvolvimento humano dos municípios do 

Estado de São Paulo utilizando as dimensões - riqueza municipal, 

escolaridade e longevidade, para avaliar as condições de vida da 

população. Permite classificar os municípios paulistas em grupos, conforme 

os diferentes estágios de desenvolvimento humano, refletindo melhor as 

distintas realidades sociais do Estado de São Paulo. 

FM.4-B - Índice de 

Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M): classificação 

entre 0 e 1 

O IDH-M é o índice que afere o desenvolvimento humano dos municípios 

brasileiros, através de três dimensões: renda, longevidade e educação, e é 

recomendado para prognósticos e projeções na elaboração de políticas 

públicas setoriais que vão rebater com consequência na política de 

recursos hídricos.    

FM.05-A - Estabelecimentos da 

agropecuária: nº de 

estabelecimentos 

Número total de estabelecimentos agropecuários, que correspondem às 

unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com 

endereços distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma 

atividade econômica, leva-se em conta a atividade principal. 

FM.05-B - Pecuária (corte e leite): 

nº de animais 

Efetivo dos rebanhos bovino e bubalino existentes em estabelecimentos 

agropecuários, militares, coudelarias particulares ou jóqueis-clubes e 

quaisquer criações particulares mantidas por pessoa física ou jurídica em 

imóveis das zonas urbana, suburbana ou rural.  

Estimar a intensidade da atividade da pecuária em uma região visa orientar 

a gestão dos recursos hídricos, pois representa uma atividade que 

demanda grandes quantidades de água e influencia diretamente na 

qualidade dos recursos hídricos. 

FM.05-C - Avicultura (abate e 

postura): nº de animais 

Efetivo de aves (codornas e galinhas) existentes em estabelecimentos 

agropecuários, militares, coudelarias particulares ou jóqueis-clubes e 

quaisquer criações particulares mantidas por pessoa física ou jurídica em 

imóveis das zonas urbana, suburbana ou rural. 

Estimar a intensidade da atividade da avicultura em uma região visa 

orientar a gestão dos recursos hídricos, pois representa uma atividade que 

demanda grandes quantidades de água e influencia diretamente na 

qualidade dos recursos hídricos. 

FM.05-D – Suinocultura: nº de 

animais 

Efetivos dos rebanhos suínos existentes em estabelecimentos 

agropecuários, militares, coudelarias particulares ou jóqueis-clubes e 

quaisquer criações particulares mantidas por pessoa física ou jurídica em 

imóveis das zonas urbana, suburbana ou rural. 

Estimar a intensidade da atividade da suinocultura em uma região visa 

orientar a gestão dos recursos hídricos, pois representa uma atividade que 

demanda grandes quantidades de água e influencia diretamente na 

qualidade dos recursos hídricos. 

 

FM.05-E - Produção agrícola em 

relação à água utilizada na 

irrigação 

Estimativa da correlação entre a produção agrícola (em termos de 

quantidade produzida) e a água utilizada na irrigação (em termos de volume 

consumido). 

FM.06-A - Produção industrial em 

relação à água utilizada no setor 

Estimativa da correlação entre a produção industrial (em termos de 

quantidade produzida) e a água utilizada no processo produtivo (em termos 

de volume consumido). 
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Parâmetro 

 

 

Definição 

FM.06-B - Estabelecimentos 

industriais: nº de 

estabelecimentos 

Número total de estabelecimentos industriais, que correspondem às 

unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com 

endereços distintos. 

FM.06-C - Estabelecimentos de 

mineração em geral: nº de 

estabelecimentos 

Número total de estabelecimentos que exercem atividades de mineração 

(exceto a exploração de água mineral). Atividades minerais, como extração, 

transformação e distribuição de bens minerais, exercem pressão direta na 

disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos. 

FM.06-D - Estabelecimentos de 

extração de água mineral nº de 

estabelecimentos 

Número total de estabelecimentos que extraem água mineral para fins 

econômicos. 

A exploração de água mineral exerce pressão direta na disponibilidade e 

qualidade dos recursos hídricos. 

FM.07-A - Estabelecimentos de 

comércio: nº de estabelecimentos 

Número total de estabelecimentos de comércio existente nos municípios, 

que correspondem às unidades de cada empresa separadas 

espacialmente, ou seja, com endereços distintos. No caso dos 

estabelecimentos com mais de uma atividade econômica, leva-se em conta 

a atividade principal. 

As atividades de comércio podem resultar em grandes demandas de água e 

geração de resíduos. 

 

FM.07-B - Estabelecimentos de 

serviços: nº de estabelecimentos 

Número total de estabelecimentos de serviços existente nos municípios, 

que correspondem às unidades de cada empresa separadas 

espacialmente, ou seja, com endereços distintos. No caso dos 

estabelecimentos com mais de uma atividade econômica, leva-se em conta 

a atividade principal. 

As atividades de serviços podem resultar em grandes demandas de água e 

geração de resíduos. 

FM.08-A - Unidades habitacionais 

aprovadas 

Número de unidades habitacionais (UH) aprovadas pelos órgãos de 

controle de uso e ocupação do solo urbano no Estado de São Paulo. 

FM.08-B - Área ocupada por 

novos empreendimentos 
Área total destinada à implantação de empreendimentos habitacionais. 

FM.09-A - Potência de energia 

hidrelétrica instalada: kW 

Quantidade de energia hidrelétrica gerada na UGRHI. 

Para algumas regiões a potência de energia hidrelétrica instalada é 

relevante devido à tendência de aumento do número de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH) e, consequentemente, do aumento de 

empreendimentos que estas PCH trazem. 

Considera-se ainda que a construção de barragens, a formação de 

reservatórios e a geração de energia hidrelétrica tem influência direta sobre 

os recursos hídricos. 

FM.10-A - Proporção de área 

agrícola em relação à área total 

da bacia:% 

Área agrícola é a área destinada às atividades de agricultura e pecuária, 

turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. 

FM.10-B - Proporção de área com 

cobertura vegetal nativa em 

relação à área total da bacia:% 

A cobertura vegetal nativa (isto é, natural ou remanescente) consiste nos 

diferentes tipos ou formas de vegetação natural que recobrem uma 

determinada área. 

FM.10-C - Proporção de área com 

silvicultura em relação à área total 

da bacia:% 

Silvicultura consiste na cultura de árvores florestais, podendo ser o replantio 

de árvores em área onde foi derrubada a vegetação natural. 

FM.10-D - Proporção de área de 

pastagem em relação à área total 

da bacia:% 

Área de pastagem é a área com vegetação própria para o gado pastar. 
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FM.10-E - Proporção de área 

urbana em relação à área total da 

bacia:% 

Área ou Zona urbana é a área de um município caracterizada pela 

edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às 

funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. 

A legislação municipal pode ainda considerar urbanas as áreas 

urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos 

aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria 

ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nesses 

termos. 

FM.10-F - Área inundada por 

reservatórios hidrelétricos: km
2
 

Área inundada por reservatórios hidrelétricos. 

Para algumas regiões a potência de energia elétrica instalada é bastante 

relevante, devido à tendência do aumento do número de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH) e, consequentemente, do aumento de 

empreendimentos que estas PCH trazem. Considera-se ainda que a 

construção de barragens, a formação de reservatórios e a geração de 

energia hidrelétrica tem influência direta sobre os recursos hídricos. 

P.01-A - Demanda total de água: 

m
3
/s 

Volume total de água superficial e subterrânea requerido por todos os tipos 

de uso: urbano, industrial, rural e outros usos. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda total por água, optou-se por assumir a vazão total 

outorgada como sendo equivalente à demanda total, devendo a análise ser 

realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas. 

P.01-B - Demanda de água 

superficial: m
3
/s 

Volume total de água superficial requerido por todos os tipos de uso: 

urbano, industrial, rural e outros usos. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda total por água superficial, optou-se por assumir a 

vazão superficial total outorgada como sendo equivalente à demanda 

superficial total, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com 

as devidas ressalvas. 

P.01-C - Demanda de água 

subterrânea: m
3
/s 

Volume total de água subterrânea requerido por todos os tipos de uso: 

urbano, industrial, rural e outros usos. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda total por água subterrânea, optou-se por assumir a 

vazão subterrânea total outorgada como sendo equivalente à demanda 

subterrânea total, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com 

as devidas ressalvas. 

P.02-A - Demanda urbana de 

água: m
3
/s 

Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos 

urbanos: abastecimento público e comércio. 

O parâmetro aponta as atividades socioeconômicas para as quais a água 

superficial e/ou subterrânea se destina e abrange especificamente o uso 

urbano. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda para uso urbano, optou-se por assumir a vazão total 

outorgada para uso urbano como sendo equivalente à demanda urbana 

estimada, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com as 

devidas ressalvas. 

P.02-B - Demanda industrial de 

água: m
3
/s 

Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos 

industriais: processos produtivos, tratamento de efluentes industriais. 

O parâmetro aponta as atividades socioeconômicas para as quais a água 

superficial e/ou subterrânea se destina e abrange especificamente o uso 

industrial. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda para uso industrial, optou-se por assumir a vazão 

total outorgada para uso industrial como sendo equivalente à demanda 

industrial estimada, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e 

com as devidas ressalvas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_expans%C3%A3o_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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P.02-C - Demanda rural de água: 

m
3
/s 

Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos rurais: 

irrigação, pecuária, aquicultura, etc.. 

O parâmetro aponta as atividades socioeconômicas para as quais a água 

superficial e/ou subterrânea se destina e abrange especificamente o uso 

rural. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda para uso rural, optou-se por assumir a vazão total 

outorgada para uso rural como sendo equivalente à demanda rural 

estimada, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com as 

devidas ressalvas. 

P.02-D - Demanda para outros 

usos de água: m
3
/s 

Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos que 

não se enquadram como urbano, industrial ou rural, denominados 

conjuntamente de ‘outros usos’: lazer, paisagismo, etc.. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda para outros usos, optou-se por assumir a vazão 

total outorgada para outros usos como sendo equivalente à demanda 

estimada, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com as 

devidas ressalvas. 

P.02-E - Demanda estimada para 

abastecimento urbano: m
3
/s 

Volume estimado de água superficial e subterrânea requerido para 

Abastecimento Urbano. 

O parâmetro aponta as atividades socioeconômicas para as quais a água 

superficial e/ou subterrânea se destina e abrange especificamente o uso 

para abastecimento urbano. 

P.02-F - Lançamento de efluentes 
Volume de efluente sanitário gerado que é lançado nos corpos d'água 

receptores. 

P.03-A - Captações superficiais 

em relação à área total da bacia: 

nº de outorgas/ 1000 km
2
 

Número de captações de água de fontes superficiais outorgadas em relação 

à área total da bacia. 

Considera-se captação superficial os sistemas que abrangem as 

instalações destinadas à retirada de água em corpos d’água superficiais, 

para fins de uso público ou privado. 

P.03-B - Captações subterrâneas 

em relação à área total da bacia: 

nº de outorgas/ 1000 km
2
 

Número de captações de água de fontes subterrâneas outorgadas em 

relação à área total da bacia. 

Considera-se captação subterrânea os sistemas que abrangem as 

instalações (poços) destinadas à retirada de água em corpos d'água 

subterrâneos, para fins de uso público ou privado. 

P.03-C - Proporção de captações 

superficiais em relação ao total:% 

Número de captações de água de fontes superficiais outorgadas em relação 

ao número total das captações outorgadas na bacia. 

A outorga para captação abrange os sistemas e instalações destinados à 

extração da água em corpos d'água superficiais ou subterrâneos, para fins 

de uso público ou privado. 

P.03-D - Proporção de captações 

subterrâneas em relação ao total: 

% 

Número de captações de água de fontes subterrâneas outorgadas em 

relação ao número total das captações outorgadas na bacia. 

A outorga para captação abrange os sistemas e instalações destinados à 

extração da água em corpos d'água superficiais ou subterrâneos, para fins 

de uso público ou privado. 

P.04-A - Resíduo sólido domiciliar 

gerado: ton./dia 

Quantidade estimada de resíduos sólidos domiciliares gerados em área 

urbana. 

Os resíduos sólidos domiciliares descartados ou dispostos de forma 

inadequada acarretam contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas. 

P.04-B - Resíduo sólido utilizado 

em solo agrícola 
Quantidade estimada de resíduo sólido utilizado em solo agrícola. 

P.05-A - Efluente industrial gerado Volume estimado de efluente industrial gerado. 

P.05-B - Efluente utilizado em 

solo agrícola 
Volume estimado de efluente utilizado em solo agrícola. 
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P.05-C - Carga orgânica poluidora 

doméstica: kg DBO/dia 

Carga orgânica poluidora doméstica gerada estimada, que é a soma das 

cargas orgânicas poluidoras reduzida (via tratamento) e remanescente. 

A carga orgânica poluidora remanescente (que é lançada no corpo hídrico 

receptor) é composta basicamente de efluentes domésticos e é a soma da 

carga orgânica não coletada e da carga orgânica que o tratamento não 

reduziu. 

Valores altos de DBO em um corpo de água são resultado de despejos de 

origem predominantemente orgânica. Quanto mais alto o índice de DBO, 

pior é a qualidade da água. 

A presença de alto teor de matéria orgânica no efluente pode induzir à 

completa extinção do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de 

peixes e outras formas de vida aquática. Pode também produzir sabores e 

odores desagradáveis, além de obstruir os filtros de areia utilizados nas 

estações de tratamento de água e possibilitar a proliferação de 

microrganismos tóxicos e/ou patogênicos. 

P.05-D - Pontos de lançamento 

de efluentes 

Número de pontos de lançamento de efluentes. 

Quantificar os pontos de lançamento de efluentes, visando inferir a 

magnitude da produção de efluente e, através da localização destes pontos, 

identificar descarte que ocorre de forma inadequada, o qual pode acarretar 

a contaminação ou poluição do solo e das águas, comprometendo sua 

qualidade e sua disponibilidade. 

P.06-A - Áreas contaminadas em 

que o contaminante atingiu o solo 

ou a água: nº de áreas/ano 

Número de áreas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a 

água. 

Área contaminada é a área onde existe comprovadamente contaminação 

ou poluição causada pela introdução ou infiltração de quaisquer substâncias 

ou resíduos de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Os 

poluentes ou contaminantes podem propagar-se para as águas 

subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais de 

qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos na própria área 

ou em seus arredores. 

P.06-B - Ocorrência de 

descarga/derrame de produtos 

químicos no solo ou na água: n° 

de ocorrências/ano 

Número de registros de ocorrências de contaminação do solo ou da água 

em decorrência de descarga, derrame ou vazamento de substâncias 

poluentes. 

A contaminação das águas superficiais ou subterrâneas altera diretamente 

sua qualidade e, consequentemente, compromete sua disponibilidade e 

impacta negativamente o meio ambiente. A contaminação em pontos de 

recarga de aquíferos apresenta criticidade ainda maior, pois as águas 

subterrâneas representam a principal fonte de água para abastecimento em 

quase metade do Estado de São Paulo. 

P.07-A - Boçorocas em relação à 

área total da bacia: nº/km
2
 

Relação entre o nº de ocorrências de boçorocas e a área total da bacia. 

A boçoroca é o estágio mais avançado e complexo de erosão, cujo poder 

destrutivo local é superior ao das outras formas de erosão e, portanto, de 

mais difícil contenção e remediação. 

P.07-B - Área de solo exposto em 

relação à área total da bacia: % 

Relação entre a área em que o solo encontra-se exposto e a área total da 

bacia. 

Considera-se solo exposto os solos em que são realizadas atividades de 

retirada de sua cobertura vegetal, tais como desmatamentos, 

terraplanagem, áreas de pasto ou agricultura, entre outras. 

P.07-C - Produção média anual 

de sedimentos em relação à área 

total da bacia: m
3
/km

2
.ano 

Produção média anual de sedimentos em relação com a área total da bacia. 

A produção de sedimentos inclui a remoção, transporte e deposição de 

sedimentos para o interior dos corpos de água. 

P.07-D - Extensão anual de APP 

desmatada: km
2
/ano 

Área desmatada em APP (Área de Preservação Permanente) no período de 

1 ano. 
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P.08-A - Barramentos 

hidrelétricos: nº de barramentos 

outorgados 

Número de barramentos outorgados para fins hidrelétricos na área da 

bacia. 

Barramentos são estruturas construídas em corpos d'água com finalidade 

de represamento. 

P.08-B - Barramentos para 

agropecuária: nº de barramentos 

outorgados 

Número de barramentos outorgados para atividade agropecuária na área da 

bacia. 

Barramentos são estruturas construídas em corpos d'água com finalidade 

de represamento. 

P.08-C - Barramentos para 

abastecimento público, lazer e 

recreação: nº de barramentos 

outorgados 

Número de barramentos outorgados para abastecimento público, lazer e 

recreação, na área da bacia. 

Barramentos são estruturas construídas em corpos d'água com finalidade 

de represamento. 

P.08-D – Barramentos: nº total de 

barramentos outorgados 

Número total de barramentos outorgados para os diversos tipos de uso, na 

área da bacia. 

Barramentos são estruturas construídas em corpos d'água com finalidade 

de represamento. 

E.01-A - IQA - Índice de 

Qualidade das Águas: nº de 

pontos por categoria 

Resultado do monitoramento do IQA - Índice de Qualidade das Águas, 

índice que reflete principalmente a contaminação dos corpos hídricos 

ocasionada pelo lançamento de efluentes domésticos. 

O valor do IQA é obtido a partir de 9 parâmetros consideradas relevantes 

para a avaliação da qualidade das águas: temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, quantidade de coliformes 

fecais, nitrogênio, fósforo,  resíduos totais e turbidez (todos medidos in situ). 

E.01-B - IAP - Índice de 

Qualidade das Águas Brutas para 

fins de Abastecimento Público: nº 

de pontos por categoria 

Resultado do monitoramento do IAP - Índice de Qualidade das Águas 

Brutas para fins de Abastecimento Público, que reflete, principalmente, a 

contaminação dos corpos hídricos oriunda da urbanização e 

industrialização. 

É um índice composto pela ponderação dos resultados do Índice de 

Qualidade de Água (IQA) e do Índice de Substâncias Tóxicas e 

Organolépticas (ISTO). Este último índice considera as variáveis (ferro 

dissolvido, manganês, alumínio dissolvido, cobre dissolvido e zinco) que 

interferem nas características organolépticas da água, bem como as 

substâncias tóxicas (teste de Ames, potencial de formação de 

trihalometanos, número de células de cianobactérias, cádmio, chumbo, 

cromo total, mercúrio e níquel). 

O IAP somente é calculado em quatro meses dos seis em que os 

mananciais são monitorados, porque o Potencial de Formação de 

Trihalometanos, necessário para o cálculo, é analisado com esta 

frequência. 

A partir de 2008 o IAP foi calculado apenas nos pontos que são 

coincidentes com captações utilizadas para abastecimento público. 
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E.01-C - IVA - Índice de 

Qualidade das Águas para a 

Proteção da Vida Aquática: nº de 

pontos por categoria 

Resultado do monitoramento do IVA - Índice de Qualidade das Águas para 

a Proteção da Vida Aquática, que tem como objetivo avaliar a qualidade das 

águas para fins de proteção da fauna e flora em geral, diferenciado, 

portanto, do índice para avaliação da água para o consumo humano e 

recreação de contato primário (ZAGATTO et al., 1999). 

O IVA leva em consideração a presença e a concentração de 

contaminantes tóxicos (cobre, zinco, chumbo, cromo, mercúrio, níquel, 

cádmio, surfactantes, fenóis), seu efeito sobre os organismos aquáticos 

(toxicidade) e duas das variáveis consideradas essenciais para a biota (pH 

e oxigênio dissolvido). 

Estes contaminantes químicos tóxicos  são agrupadas no IPMCA – Índice 

de Variáveis Mínimas para a Preservação da Vida Aquática, enquanto o pH 

e o oxigênio dissolvido estão agrupados no IET– Índice do Estado Trófico 

de Carlson modificado por Toledo (1990). Desta forma, o IVA fornece 

informações não só sobre a qualidade da água em termos ecotoxicológicos, 

como também sobre o seu grau de trofia. 

E.01-D - IET - Índice de Estado 

Trófico : nº de pontos por 

categoria 

Resultado do monitoramento do IET - Índice do Estado Trófico, que tem por 

finalidade apontar o grau de trofia do corpo d’água, ou seja, a qualidade da 

água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu consequente efeito 

relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da 

infestação de macrófitas aquáticas. O IET leva em consideração a presença 

de clorofila-a e fósforo total. 

E.01-E - Concentração de 

Oxigênio Dissolvido: nº de 

amostras em relação ao valor de 

referência 

Resultado do monitoramento do Oxigênio dissolvido em pontos de 

amostragem da rede de monitoramento de água doce, na forma de: valor 

médio da [OD]. 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é uma variável componente do IQA que, 

analisada separadamente, fornece informações diretas sobre a saúde do 

corpo hídrico e que evidencia, principalmente, o lançamento de efluentes 

domésticos e industriais. 

Uma adequada provisão de OD é essencial para a manutenção de 

processos de autodepuração dos sistemas aquáticos e o nível de OD 

também indica a capacidade de um corpo d’água natural manter a vida 

aquática. 

E.01-F - Cursos d'água afluentes 

às praias: % de atendimento 

anual à legislação 

Resultado do monitoramento dos cursos d'água afluentes litorâneos em 

relação aos parâmetros estabelecidos pela legislação quanto ao 

enquadramento e ao lançamento de efluentes. 

Os corpos de água que deságuam no litoral paulista são os principais 

responsáveis pela variação da qualidade das águas das praias, pois 

recebem descarga de efluentes domésticos não tratados. 

O conhecimento da qualidade sanitária destas águas é fundamental para 

orientar ações de gestão ambiental. 

E.01-G - IB - Índice de 

Balneabilidade das praias em 

reservatórios e rios: nº de pontos 

por categoria 

Resultado do monitoramento das praias de água doce (ou praias interiores), 

incluindo as praias inseridas nos reservatórios urbanos. 

O Índice de Balneabilidade utiliza as variáveis E. coli ou Coliforme 

Termotolerante para indicar a classificação das condições para contato 

primário das praias de água doce. 

Os reservatórios impactados por lançamentos domésticos são avaliados 

semanalmente, enquanto que aqueles em melhores condições, 

mensalmente. 
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E.02-A - Concentração de Nitrato: 

nº de amostras em relação ao 

valor de referência 

Resultado do monitoramento da água subterrânea em relação aos 

parâmetros estabelecidos para a presença de Nitrato. 

A presença de nitrato em concentrações ≥ 5 mg/L indica, para o estado de 

São Paulo, contaminação de origem unicamente antrópica (efluentes 

domésticos, adubos, etc.) e devem ser investigadas, pois a ocorrência de 

concentrações acima de 10 mg/L pode ser nociva à saúde humana 

(Portaria MS n° 518/2004). 

Considerando que as águas subterrâneas para abastecimento público não 

recebem tratamento (apenas cloração) é de extrema importância que se 

monitore as concentrações de Nitrato. 

E.02-B - IPAS - Indicador de 

Potabilidade das Águas 

Subterrâneas:% de amostras 

conformes em relação ao padrão 

de potabilidade 

Resultado do monitoramento do Indicador de Potabilidade das Águas 

Subterrâneas em relação aos padrões de potabilidade para abastecimento 

público, com nos padrões de potabilidade e de aceitação ao consumo 

humano da Portaria MS n° 518/2004. 

É importante salientar que esse indicador reflete a qualidades da água 

bruta. 

O comprometimento da qualidade da água subterrânea para fins de 

abastecimento pode acarretar danos à saúde humana e, considerando que 

as águas subterrâneas para abastecimento público não recebem tratamento 

(apenas cloração), é de extrema importância que se monitore os 

parâmetros de potabilidade. 

E.03-A - Classificação anual das 

praias litorâneas: nº de praias por 

categoria 

Resultado do monitoramento das praias litorâneas em relação a três 

indicadores microbiológicos de poluição fecal: Coliformes Termotolerantes, 

E. coli e Enterococos, em pontos de amostragem da rede de monitoramento 

de praias. Estes indicadores caracterizam aportes significativos de efluentes 

domésticos e/ou de dejetos animais nas águas recreacionais e sua 

consequente impropriedade para contato primário. 

Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais, uma praia 

pode ser classificada na categoria Imprópria quando ocorrerem 

circunstâncias que desaconselhem a recreação de contato primário, tais 

como: a presença de óleo provocada por derramamento acidental de 

petróleo; ocorrência de maré vermelha; floração de algas potencialmente 

tóxicas ou surtos de doenças de veiculação hídrica. 

E.04-A - Disponibilidade per 

capita - Qmédio em relação à 

população total: m
3
/hab.ano 

Disponibilidade estimada de água (Qmédio) em relação à população total, 

também conhecida como “potencial de água doce” ou “disponibilidade 

social da água”. 

A consideração do potencial de água em termos de volume per capita ou de 

reservas sociais permite correlacionar a população com a disponibilidade de 

água, caracterizando a riqueza ou pobreza de água numa determinada 

região. 

Esta estimativa apesar de não retratar a real situação da bacia - visto que 

os outros usos da água (industrial, rural, etc.) não são levados em 

consideração - representa uma avaliação parcial da situação da bacia em 

termos de disponibilidade. 

E.05-A - Disponibilidade per 

capita de água subterrânea: 

m
3
/hab.ano 

Disponibilidade estimada de água subterrânea (Reserva Explotável) em 

relação à população total. 

A consideração do potencial de água em termos de volume per capita ou de 

reservas sociais permite correlacionar a população com a disponibilidade de 

água, caracterizando a riqueza ou pobreza de água numa determinada 

região. 

Esta estimativa apesar de não retratar a real situação da bacia - visto que 

os outros usos da água (industrial, rural, etc.) não são levados em 

consideração - representa uma avaliação parcial da situação da bacia em 

termos de disponibilidade. 
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E.06-A - Índice de atendimento de 

água: % 

Percentual estimado da população total efetivamente atendida por 

abastecimento público de água. 

São apresentados os dados do SNIS que integram o “Diagnóstico de Água 

e Esgoto”, parâmetro “IN055 - Índice de atendimento total de água”, que 

corresponde ao “índice de atendimento por rede de água dos prestadores 

de serviços participantes do SNIS, em relação à população total”. 

O atendimento de água está intimamente ligado à qualidade e à 

disponibilidade dos recursos hídricos, pois um atendimento deficiente pode 

promover captações particulares e/ou o aumento de uso de fontes 

alternativas e, consequentemente, gera o risco de consumo de água não 

potável pelos padrões da Portaria MS n° 518/04. 

Assim o conhecimento do índice de atendimento da população com rede de 

água é de fundamental importância para a gestão dos recursos hídricos. 

E.06-B - Taxa de cobertura do 

serviço de coleta de resíduos: % 

Percentual estimado de população total atendida por coleta da coleta de 

resíduo sólido domiciliar em relação à população total. 

São apresentados os dados do SNIS que integram o “Diagnóstico do 

manejo de resíduos sólidos urbanos”, parâmetro “I015 - Taxa de cobertura 

do serviço de coleta de RDO em relação à população total 

(urbana + rural) do município”, que corresponde a “taxa de cobertura do 

serviço regular de coleta de resíduos domiciliares, dos municípios 

participantes do SNIS, em relação à população total”. 

A coleta dos resíduos sólidos é uma medida importante para evitar a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

E.06-C - Índice de atendimento 

com rede de esgotos: % 

Percentual estimado de população total atendida por coleta de efluente 

sanitário em relação à população total. 

São apresentados os dados do SNIS que integram o “Diagnóstico de Água 

e Esgoto”, parâmetro “IN056 - Índice de Atendimento Total de Esgoto 

Referido aos Municípios Atendidos com Água”, que corresponde ao “índice 

de atendimento com rede de esgotos, dos prestadores de serviços 

participantes do SNIS, em relação à população total”. 

A coleta de efluentes sanitários é uma das principais medidas para evitar a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

E.06-D - Índice de perdas do 

sistema de distribuição de água: 

% 

Percentual estimado de perdas do sistema público de abastecimento de 

água, em volume. 

São apresentados os dados do SNIS que integram o “Diagnóstico de Água 

e Esgoto”, parâmetro “IN049 - Índice de Perdas na Distribuição”, que 

corresponde ao “volume anual de água disponível para consumo 

(compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta 

importada, tratada ou não em ETA ou UTS), subtraído o volume estimado 

anual de água consumido por todos os usuários, em relação ao volume 

anual de água disponível para consumo”, ou seja, a comparação entre o 

volume de água disponibilizado para distribuição e o volume consumido. 

O controle do índice de perdas na distribuição de água é de fundamental 

importância para a gestão dos recursos hídricos, em função dos problemas 

enfrentados para que este sistema atenda a demanda. 

E.06-E - Proporção de volume de 

abastecimento suplementar de 

água em relação ao volume total: 

% 

Percentual estimado de abastecimento suplementar de água em relação ao 

volume total para abastecimento. 

E.06-F - População atendida por 

fontes alternativas de 

abastecimento 

Percentual estimado de população total atendida por fontes alternativas de 

abastecimento de água. 

Segundo os SNIS as fontes alternativas são as chamadas soluções 

alternativas e individuais, tais como uso de poço ou nascente, chafariz, 

cisterna, açude, caminhão pipa, etc.. 
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E.06-G - Infraestrutura de 

drenagem urbana 

Grau estimado de atendimento em relação à infraestrutura de drenagem 

urbana dos municípios. 

Segundo a Lei federal nº 11.445/2007 a drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas correspondem ao conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas. 

E.07-A - Demanda total 

(superficial e subterrânea) em 

relação à disponibilidade Q95%: % 

É o balanço entre a demanda total (superficial e subterrânea) e a 

disponibilidade Q95%. 

A Q95% é a vazão disponível na bacia em 95% do tempo e representa a 

vazão "natural" da bacia, sem interferências. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda total por água, optou-se por assumir a vazão total 

outorgada como sendo equivalente à demanda total, devendo a análise ser 

realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas. 

E.07-B - Demanda total 

(superficial e subterrânea) em 

relação à disponibilidade Qmédio: 

% 

É o balanço entre demanda total (superficial e subterrânea) e a 

disponibilidade Qmédio ou Vazão Média de Longo Período. 

A Qmédio representa a vazão média de água na bacia durante o ano e é 

considerado um volume menos restritivo ou menos conservador, sendo 

mais representativo em bacias que possuem regularização de vazão. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda total por água, optou-se por assumir a vazão total 

outorgada como sendo equivalente à demanda total, devendo a análise ser 

realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas. 

E.07-C - Demanda superficial em 

relação a vazão mínima 

superficial Q7,10: % 

É o balanço entre a demanda superficial e a disponibilidade Q 7,10. 

A Q7,10 é a Vazão Mínima Superficial registrada em 7 dias consecutivos, em 

um período de retorno de 10 anos. Esta vazão de referência é restritiva e 

conservadora e é utilizada pelo DAEE como base para a concessão de 

Outorgas. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda por água superficial, optou-se por assumir a vazão 

outorgada para captações superficiais como sendo equivalente à demanda 

superficial total, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com 

as devidas ressalvas. 

E.07-D - Demanda subterrânea 

em relação às reservas 

explotáveis: % 

É o balanço entre a demanda subterrânea e a disponibilidade hídrica 

subterrânea. 

A disponibilidade subterrânea é calculada através da estimativa do volume 

de água que está disponível para consumo sem comprometimento das 

reservas totais, ou seja, a Reserva Explotável é semelhante ao volume 

infiltrado. 

Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a 

estimativa da demanda por água subterrânea, optou-se por assumir a 

vazão outorgada para captações subterrâneas como sendo equivalente à 

demanda subterrânea total, devendo a análise ser realizada de forma 

criteriosa e com as devidas ressalvas. 
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E.08-A - Ocorrência de enchente 

ou de inundação: nº de 

ocorrências/período 

Registro das ocorrências de enchente ou de inundação nos municípios. 

Enchente é uma situação natural de transbordamento de água do leito 

natural, provocada pelo aumento do escoamento superficial, invadindo 

áreas de várzea ou do leito do rio onde há presença humana na forma de 

moradias. 

Inundação é o acúmulo de água resultante do escoamento superficial da 

chuva que não foi suficientemente absorvida pelo solo. Resulta de chuvas 

intensas em áreas total ou parcialmente impermeabilizadas ou falhas na 

rede de drenagem urbana, causando transbordamentos. 

A ocorrência de enchentes ou inundações resulta em perdas materiais e 

humanas, interrupção de atividade econômica e social nas áreas 

inundadas, contaminação por doenças de veiculação hídrica (leptospirose e 

cólera, por exemplo) e contaminação da água. 

E.08-B - Proporção de postos 

pluviométricos de monitoramento 

com o total do semestre seco 

(abr/set) abaixo da média: % 

 

Proporção de postos pluviométricos de monitoramento que durante o 

período do chamado “semestre seco” (de abril a setembro) apresenta 

medição abaixo da média observada. 

O monitoramento pluviométrico é o acompanhamento diário da variação da 

quantidade de chuva que precipita em uma determinada região e permite 

estimar o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica, com vistas a 

acompanhar possíveis mudanças climáticas. 

 

I.01-A - Incidência de diarreias 

agudas 

Número de notificações de casos de doença diarreica aguda em relação à 

população total. 

A doença diarreica aguda (DDA) é uma síndrome clínica de diversas 

etiologias que se caracteriza por sintoma de infecção que pode ser 

provocada por diferentes bactérias, vírus e parasitas ou outros agentes 

entéricos. 

I.01-B - Incidência de 

esquistossomose autóctone: n° de 

casos notificados/100.000 

hab.ano 

Número de notificações de casos de esquistossomose autóctone (adquirida 

no Estado de São Paulo) em relação à população total, por ano. 

A esquistossomose é decorrente da infecção humana pelo parasita 

Schistosoma mansoni e é uma das parasitoses humanas mais difundidas 

no mundo. Sua ocorrência está relacionada à ausência ou à precariedade 

de saneamento básico, uma vez que trata-se de doença adquirida por meio 

via cutânea quando há contato com águas de rios, córregos ou lagos onde 

estão presentes dejetos humanos contendo o parasita. 

I.01-C - Incidência de leptospirose 

Número de notificações de casos de leptospirose notificados em relação à 

população. 

A leptospirose é doença sistêmica aguda, causada por uma bactéria do 

gênero Leptospira. Sua ocorrência está relacionada às precárias condições 

de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. 

As inundações propiciam a disseminação e a persistência do agente causal 

no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. 

I.01-D - Taxa de mortalidade por 

doenças de veiculação hídrica 

Número de notificações de óbitos decorrentes de doenças de veiculação 

hídrica em relação à população total. 

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), doenças de 

veiculação hídrica são aquelas causadas por organismos ou outros 

contaminantes disseminados diretamente por meio da água. 

I.02-A - Registro de reclamação 

de mortandade de peixes: n° de 

registros/ano 

 

Número de registros de reclamação de ocorrência de mortandade de 

peixes, por ano. 

A mortandade de peixes evidencia a contaminação ou poluição do corpo 

hídrico, sendo um ponto extremo de pressão no corpo d’água, podendo 

incluir a morte de diversas espécies de peixes e de outros organismos, o 

pode prejudicar o equilíbrio ecológico da região, e as atividades pesqueiras 

e turísticas. 
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I.02-B - Ocorrência de eventos de 

proliferação de algas 

 

Número de registros de eventos de proliferação abundante de algas, por 

ano. 

I.03-A - Interrupção do 

abastecimento por problemas de 

disponibilidade de água 

Número de registros de interrupções do abastecimento público de água por 

problemas de disponibilidade de água. 

I.03-B - Interrupção do 

abastecimento por problemas de 

qualidade da água 

 

Número de registros de interrupções do abastecimento público de água por 

problemas de qualidade de água. 

I.03-C - População submetida a 

cortes no fornecimento de água 

tratada 

Estimativa da população total atingida por suspensão temporária do 

abastecimento público de água, por ano. 

I.04-A - Situações de conflito de 

extração ou uso das águas 

Número de ocorrências de situações, constatadas ou potenciais, 

envolvendo disputas físicas, territoriais ou jurídicas pelo direito ao 

aproveitamento de determinado corpo hídrico para fins diversos. 

Causas recorrentes (mas não exclusivas) de conflitos pelo uso da água são 

as questões envolvendo apropriação particular de água e a construção de 

barragens. 

I.04-B - Sistemas de transposição 

de água 

Quantidade de sistemas de transposição de água inseridos na bacia 

hidrográfica. 

Um sistema de transposição de água é um sistema que permite a 

transferência de água entre duas bacias hidrográficas, uma "doadora" (que 

fornece a água) e outra "receptora" (que recebe a água), para diversas 

finalidades: suprir déficit hídrico no abastecimento público, abastecer usinas 

hidrelétricas, entre outras. 

I.04-C- Proporção de água 

transposta em relação à 

disponibilidade hídrica superficial 

(Q7,10): % 

Proporção de volume de água transposto em relação à disponibilidade 

hídrica superficial da bacia, considerando a vazão mínima superficial: Q7,10. 

I.04-D - Proporção de água 

transposta em relação à 

disponibilidade hídrica superficial 

(Q95%): % 

Proporção do volume de água transposto em relação à disponibilidade 

hídrica superficial da bacia, considerando a vazão de permanência de 95% 

do tempo: Q95%. 

I.05-A - Classificação semanal 

das praias litorâneas: nº de 

amostras por categoria 

 

Resultado da análise em pontos de amostragem da rede de monitoramento 

de praias litorâneas em relação a três indicadores microbiológicos de 

poluição fecal: Coliformes Termotolerantes, E. coli e Enterococos, os quais 

condicionam a impropriedade da praia para recreação de contato primário. 

Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais uma praia 

pode ser classificada como Imprópria quando ocorrerem circunstâncias que 

desaconselhem a recreação de contato primário, tais como: a presença de 

óleo provocada por derramamento acidental de petróleo, ocorrência de 

maré vermelha ou a floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de 

doenças de veiculação hídrica. 

I.05-B - Classificação semanal 

das praias de reservatórios e rios: 

nº de amostras por categoria 

Resultado da análise em pontos de amostragem da rede de monitoramento 

das praias de água doce (ou praias interiores), incluindo as praias inseridas 

nos reservatórios urbanos. 

Uma praia pode ser classificada como Imprópria quando ocorrerem 

circunstâncias que desaconselhem a recreação de contato primário. 

I.05-C - Classificação da água 

subterrânea: nº de amostras por 

categoria 

Resultado da análise em pontos de amostragem da rede de monitoramento 

das águas subterrâneas quanto à conformidade em relação aos padrões de 

potabilidade da Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004. 

I.06-A - Montante gasto com 

saúde pública 

Quantificação dos gastos necessários para o tratamento de enfermidades 

decorrentes de contato humano com águas contaminadas por agentes 

patogênicos ou outros elementos, substâncias e condições prejudiciais para 

a saúde humana. 
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I.07-A - Montante gasto com 

tratamento de água para 

abastecimento público em relação 

ao volume total tratado: R$/m
3
 

Quantificação do montante gasto para o tratamento da água para fins de 

abastecimento humano de modo a atender aos padrões de potabilidade, 

com base em valores de referência pré-estabelecidos. 

R.01-B - Resíduo sólido domiciliar 

disposto em aterro: ton/dia de 

resíduo/IQR 

Quantidade estimada de resíduo sólido domiciliar gerado encaminhado para 

tratamento e/ou destinação em aterro em relação ao enquadramento do 

aterro utilizado pelo município. 

R.01-C - IQR da instalação de 

destinação final de resíduo sólido 

domiciliar: enquadramento entre 0 

e 10 

IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) da instalação de 

tratamento e/ou destinação final do resíduo sólido domiciliar gerado no 

município. 

O IQR refere-se ao enquadramento da instalação de tratamento ou 

destinação final de resíduos, em termos operacionais, estruturais e 

operacionais. 

R.01-D - Resíduo sólido industrial 

com destinação final adequada 

 

Quantidade estimada de resíduo sólido industrial gerado no município 

encaminhado para reprocessamento, armazenamento, tratamento ou 

disposição final em instalações licenciadas para este fim. 

R.02-B - Proporção de efluente 

doméstico coletado em relação ao 

efluente doméstico total gerado: 

% 

Proporção do efluente doméstico coletado (carga orgânica poluidora 

doméstica coletada, em kg DBO/dia) em relação ao efluente doméstico 

gerado (carga orgânica poluidora doméstica potencial, em kg DBO/dia). 

R.02-C - Proporção de efluente 

doméstico tratado em relação ao 

efluente doméstico total gerado: 

% 

Proporção do efluente doméstico tratado (carga orgânica poluidora 

doméstica reduzida, em kg DBO/dia) em relação ao efluente doméstico 

gerado (carga orgânica poluidora doméstica potencial, em kg DBO/dia). 

R.02-D - Proporção de redução 

da carga orgânica poluidora 

doméstica: % 

Porcentagem de efetiva remoção de carga orgânica poluidora doméstica, 

através de tratamento (carga orgânica poluidora doméstica reduzida, em kg 

DBO/dia), em relação à carga orgânica poluidora doméstica potencial, em 

kg DBO/dia. 

R.02-E - ICTEM (Indicador de 

Coleta e Tratabilidade de Esgoto 

da População Urbana de 

Município): enquadramento entre 

0 e 10 

O ICTEM do município tem como objetivo expressar a efetiva remoção da 

carga orgânica poluidora em relação à carga orgânica poluidora potencial, 

gerada pela população urbana, considerando também a importância relativa 

dos elementos formadores de um sistema de tratamento de esgotos (coleta, 

afastamento, tratamento e eficiência de tratamento e a qualidade do corpo 

receptor dos efluentes). 

O ICTEM permite comparar de maneira global a eficácia do sistema de 

esgotamento sanitário. 

R.03-A - Proporção de áreas 

remediadas em relação às áreas 

contaminadas em que o 

contaminante atingiu o solo ou a 

água: % 

Porcentagem de áreas remediadas em relação ao total de áreas 

contaminadas da bacia em que o contaminante atingiu o solo ou a água. 

R.03-B - Atendimentos a 

descarga/derrame de produtos 

químicos no solo ou na água: n° 

atendimentos/ano 

Número de registros de emergências químicas ocorridas na bacia em que o 

contaminante atingiu o solo ou na água. 

A quantificação de descargas e/ou derrames de produtos químicos permite 

avaliar a intensidade destas ocorrências em uma determinada região e, 

consequentemente, determinar o grau de vulnerabilidade dos corpos 

hídricos. 

R.03-C - Licenças emitidas para 

transporte de cargas perigosas 

Número de licenças emitidas para transporte de cargas perigosas, por ano. 

 

R.04-A - Densidade da rede de 

monitoramento pluviométrico: nº 

de estações/1000 km
2
 

Número de estações de monitoramento do índice pluviométrico por 1.000 

km
2 
de área da bacia. 

Índice pluviométrico é a medida da quantidade de precipitação de água 

(chuva, granizo, etc.) em um determinado local, durante um dado período 

de tempo. 
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R.04-B - Densidade da rede de 

monitoramento hidrológico: nº de 

estações/1000 km
2
 

Número de estações de monitoramento hidrológico por 1.000 km
2 

de área 

da bacia. 

O monitoramento hidrológico inclui em uma mesma categoria todos os tipos 

de estações relacionadas ao monitoramento da água, resultando em um 

dado abrangente. 

R-04-C - Densidade da rede de 

monitoramento da qualidade de 

água superficial 

Número de pontos de monitoramento da qualidade da água superficial por 

1.000 km
2 
de área da bacia. 

R-04-D - Densidade da rede de 

monitoramento dos níveis da 

água subterrânea 

Número de pontos de monitoramento de volume de água subterrânea por 

1.000 km
2 
de área da bacia. 

R-04-E - Densidade da rede de 

monitoramento da qualidade de 

água subterrânea 

Número de pontos de monitoramento da qualidade da água subterrânea por 

1.000 km
2 
de área da bacia. 

R.05-A - Vazão total outorgada / 

Demanda total estimada: % 

Relação entre a vazão total outorgada e a demanda total estimada, em 

termos de volume de água. 

R.05-B - Vazão total outorgada 

para captações superficiais: m
3
/s 

Volume total outorgado para captação de água de fontes superficiais. 

Conhecer a demanda por água superficial permite dimensionar a pressão 

sobre este recurso, que é limitado, e também grau de controle sobre seu 

uso, exercido através da outorga. 

R.05-C - Vazão total outorgada 

para captações subterrâneas: 

m
3
/s 

Volume total outorgado para captação de água de fontes subterrâneas. 

Conhecer a demanda por água subterrânea permite dimensionar a pressão 

sobre este recurso, que é limitado, e também grau de controle sobre seu 

uso, exercido através da outorga. 

R.05-D - Outorgas para outras 

interferências em cursos d’água: 

nº de outorgas 

Número de outorgas concedidas para interferências em corpos d'água que 

não envolvam captação de água ou lançamento, denominadas 

conjuntamente de ‘outras interferências’. 

Permite avaliar o grau de implantação da outorga, ou seja, do controle 

sobre os diferentes usos dos recursos hídricos. 

R.05-E - Vazão outorgada para 

captações superficiais / Demanda 

superficial estimada: % 

Relação entre a vazão total outorgada para captação de água de fontes 

superficiais e a demanda por água superficial estimada, em termos de 

volume. 

R.05-F - Vazão outorgada para 

captações subterrâneas / 

Demanda subterrânea estimada: 

% 

Relação entre a vazão total outorgada para captação de água de fontes 

subterrâneas e a demanda por água subterrânea estimada, em termos de 

volume. 

R.05-G - Vazão outorgada para 

uso urbano / Volume estimado 

para Abastecimento Urbano: % 

Relação entre a vazão total outorgada para captações de água destinadas 

a uso urbano e o volume de água estimado para atender ao abastecimento 

urbano. 

Este parâmetro permite verificar o grau de implantação do instrumento de 

outorga para uso urbano, através da comparação da vazão outorgada para 

este fim com a demanda urbana estimada. 

R.05-H - Vazão outorgada para 

uso industrial / Demanda 

industrial estimada: % 

Relação entre a vazão total outorgada para uso industrial e a demanda 

estimada para uso industrial, em termos de volume. 

R.05-I - Vazão outorgada para 

uso rural / Demanda rural 

estimada: % 

Relação entre a vazão total outorgada para uso rural e a demanda estimada 

para uso rural, em termos de volume. 

R.05-J - Vazão outorgada para 

outros usos / Demanda estimada 

para outros usos: % 

Relação entre a vazão total outorgada para usos tais como paisagismo e 

lazer, denominados outros usos (usos que não sejam o abastecimento 

urbano, o uso industrial ou o uso rural) e a demanda estimada para estes 

outros usos, em termos de volume. 
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R.06-A - Autuações por uso 

irregular de água 

Quantificação das autuações devido ao uso irregular da água. 

Considera o sistema de acompanhamento regular e sistemático das 

atividades de captação e uso das águas superficiais e subterrâneas, de 

modo a averiguar eventuais desconformidades em relação aos direitos 

outorgados em regime de concessão, aplicando, quando necessário, as 

devidas autuações, sanções e adequações pertinentes. 

R.07-A - Distritos onde foram 

realizadas melhorias e ampliação 

do sistema de abastecimento de 

água 

Quantificação dos distritos onde foram executadas medidas e/ou obras para 

ampliar a capacidade operacional da infraestrutura e/ou dos serviços 

relacionados ao abastecimento público de água. 

R.08-A - Área revegetada de mata 

ciliar 

Quantificação da área de mata ciliar da bacia que foi revegetada, isto é, 

teve a cobertura vegetal natural reconstituída. 

Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos rios, córregos, 

lagos, represas e nascentes. É considerada pelo Código Florestal Federal 

como "área de preservação permanente", com diversas funções ambientais, 

devendo respeitar uma extensão específica de acordo com a largura do rio, 

lago, represa ou nascente. 

R.08-B - Proporção de áreas com 

voçorocas recuperadas: % 

Proporção da área atingida por voçoroca que foi recuperada em relação à 

área total das voçorocas existentes na UGRHI. 

A voçoroca é o estágio mais avançado e complexo de erosão, cujo poder 

destrutivo local é superior ao das outras formas de erosão e, portanto, de 

mais difícil contenção. 

R.09-A - Unidades de 

conservação (UC): n° 

 

Número de Unidades de Conservação (UC) existentes na área da UGRHI. 

Unidade de Conservação é o 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. 

R.09-B - Área total de UC de 

Proteção Integral: km
2
 

Área total abrangida pelas Unidades de Conservação de Proteção Integral 

existentes na UGRHI, km
2
. 

As Unidades de Conservação de Proteção Integral são voltadas à 

preservação da natureza, admitindo apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais (com exceção dos casos previstos na Lei Federal nº 

9.985/2000), e são classificadas como: Estação Ecológica (EE); Reserva 

Biológica; Parque Nacional, Estadual ou Municipal; Monumento Natural; 

Refúgio de Vida Silvestre (RVS). 

R.09-C - Área total de UC de Uso 

Sustentável: km
2
 

Área total abrangida pelas Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

existentes na UGRHI, km
2
. 

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável objetivam compatibilizar 

a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais, e são classificadas como: Área de Proteção Ambiental 

(APA); Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); Floresta Nacional, 

Estadual ou Municipal; Reserva Extrativista (RESEX); Reserva de Fauna; 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN). 
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7.3 Valores de referência 

 

Parâmetro 
(Fonte) 

Valor de Referência estabelecido pela Fonte 
(órgão gerador do dado) 

Valor de Referência para o  
Relatório de Situação 

(CRHi) 

FM.01-A - Taxa 
geométrica de 
crescimento 

anual (TGCA): % 
a.a. 

(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este 
parâmetro. 

A SEADE adota as seguintes faixas para apresentação dos 
dados: 

Não há valor de referência 
para o RS. 

 
Para apresentação dos dados 
no RS são adotadas as faixas 

estabelecidas pela Fonte. 
 

O valor de referência não se 
aplica a UGRHI,  somente ao 

município. 

< 0 

≥ 0 e < 0,6 

≥ 0,6 e < 1,2 

≥ 1,2 e < 1,8 

≥ 1,8 e < 2,4 

≥ 2,4 e < 3 

≥ 3 

  

  

FM.02-A - 
População total: 

n° hab. 
(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro. 
A SEADE adota as seguintes faixas para apresentação dos 

dados: Não há valor de referência 
para o RS. 

 
Para apresentação dos 

dados no RS são 
adotadas as faixas 

estabelecidas pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI,  

somente ao município. 

≤ 50.000 

> 50.000 e ≤ 100.000 

> 100.000 e ≤ 500.000 

> 500.000 e ≤ 1.000.000  

> 1.000.000 
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FM.02-B - 
População 

urbana: n° hab. 
(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.02-C - 
População rural: 

n° hab. 
(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.02-D - 
População 
flutuante: 

unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.03-A - 
Densidade 

demográfica: nº 
hab/km

2 

(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro. 
A SEADE adota as seguintes faixas para apresentação dos 

dados: 

Não há valor de referência 
para o RS. 

 
Para apresentação dos 

dados no RS são 
adotadas as faixas 

estabelecidas pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI,  

somente ao município. 

≤ 10 

> 10 e ≤ 30 

> 30 e ≤ 50 

> 50 e ≤ 70 

> 70 e ≤ 100 

> 100 e ≤ 1.000 

> 1.000 

  

  

FM.03-B - Taxa 
de 

Urbanização:% 
(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro. 
A SEADE adota as seguintes faixas para apresentação dos 

dados: 

Não há valor de referência 
para o RS. 

 
Para apresentação dos 

dados no RS são 
adotadas as faixas 

estabelecidas pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI,  

somente ao município. 

≤ 70% 

> 70% e ≤ 80% 

> 80% e ≤ 90% 

> 90% 
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FM.04-A - Índice 
Paulista de 

Responsabilidad
e Social (IPRS): 

classificação 
entre 1 e 5 
(SEADE)  

Valor de referência conforme metodologia estabelecida pela 
Fonte: Não há valor de referência 

para o RS. 
 

Para apresentação dos 
dados no RS são 

adotados os valores de 
referência estabelecidos 

pela Fonte. 
 

O valor de referencia não 
se aplica a UGRHI,  

somente ao município. 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

  

  

FM.4-B - Índice 
de 

Desenvolvimento 
Humano 

Municipal (IDH-
M): classificação 

entre 0 e 
1(SEADE) 

Valor de referência conforme metodologia estabelecida pela 
Fonte: 

Não há valor de referência 
para o RS.Para 

apresentação dos dados 
no RS são adotados os 
valores de referência 
estabelecidos pela 
Fonte.O valor de 

referência não se aplica à 
UGRHI, somente aos 

municípios e ao Estado de 
SP. 

≤ 0,6  

> 0,6 e ≤ 0,7  

> 0,7 e ≤ 0,8 

> 0,8 e ≤ 0,9 

> 0,9 

  

  

FM.05-A - 
Estabelecimento

s da 
agropecuária: nº 

de 
estabelecimentos 

(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.05-B - 
Pecuária (corte e 

leite): nº de 
animais 

(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.05-C - 
Avicultura (Abate 
e postura):  n° de 

animais 
(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  
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FM.05-D - 
Suinocultura: n° 

de animais 
(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.05-E - 
Produção 

agrícola em 
relação à água 

utilizada na 
irrigação: 

unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.06-A - 
Produção 

industrial em 
relação à água 

utilizada no 
setor: unidade a 

definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.06-B - 
Estabelecimento
s industriais: n° 

de 
estabelecimentos 

(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.06-C - 
Estabelecimento
s de mineração 
em geral: n° de 

estabelecimentos  
(CPRM) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.06-D - 
Estabelecimento
s de extração de 

água mineral: 
unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.07-A - 
Estabelecimento
s de comércio: n° 

de 
estabelecimentos

(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.07-B - 
Estabelecimento
s de serviços: n° 

de 
estabelecimentos 

(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  
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FM.08-A - 
Unidades 

habitacionais 
aprovadas: 

unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.08-B - Área 
ocupada por 

novos 
empreendimento

s: unidade a 
definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.09-A - 
Potência de 

energia 
hidrelétrica 

instalada: kW 
(ANEEL) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

FM.10-A - 
Proporção de 

área agrícola em 
relação à área 

total da bacia: % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.10-B - 
Proporção de 

área com 
cobertura vegetal 

nativa em 
relação à área 

total da bacia: % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.10-C - 
Proporção de 

área com 
silvicultura em 
relação à área 

total da bacia: % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.10-D - 
Proporção de 

área de 
pastagem em 
relação à área 

total da bacia: % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

FM.10-E - 
Proporção de 

área urbanizada 
em relação à 
área total da 

bacia: % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 
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FM.10-F- Área 
inundada por 
reservatórios 

hidrelétricos: km
2 

(ANEEL)  

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.01-A - 
Demanda total 
de água: m

3
/s 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.01-B - 
Demanda de 

água superficial: 
m

3
/s

 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.01-C - 
Demanda de 

água 
subterrânea: 

m
3
/s 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.02-A - 
Demanda urbana 

de água: m
3
/s 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.02-B - 
Demanda 

industrial de 
água: m

3
/s 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.02-C - 
Demanda rural 
de água: m

3
/s 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.02-D - 
Demanda para 
outros usos da 

água: m
3
/s 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.02-E - 
Demanda 

estimada para 
Abastecimento 
Urbano: m

3
/s 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  
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P.02-F - 
Lançamento de 

efluentes: 
unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.03-A - 
Captações 

superficiais em 
relação à área 

total da bacia: nº 
de outorgas/ 

1000 km
2 

(DAEE/SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.03-B - 
Captações 

subterrâneas em 
relação à área 

total da bacia: nº 
de outorgas/ 

1000 km
2 

(DAEE/SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.03-C - 
Proporção de 

captações 
superficiais em 
relação ao total: 

% 
(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.03-D - 
Proporção de 

captações 
subterrâneas em 
relação ao total: 

% 
(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.04-A-  Resíduo 
sólido domiciliar 
gerado: ton/dia 

(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.04-B - Resíduo 
sólido utilizado 

em solo agrícola: 
unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.05-A - 
Efluentes 
industriais 

gerados: unidade 
a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 
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P.05-B - Efluente 
utilizado em solo 
agrícola: unidade 

a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.05-C - Carga 
orgânica 
poluidora 

doméstica: kg de 
DBO/dia 

(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

 
  

P.05-D - Pontos 
de lançamento 
de efluentes: 

unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.06-A - Áreas 
contaminadas 

em que o 
contaminante 

atingiu o solo ou 
a água: n° de 

áreas/ano 
(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.06-B - 
Ocorrência de 

descarga/derram
e de produtos 

químicos no solo 
ou na água: n° 

de 
ocorrências/ano 

(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

P.07-A - 
Boçorocas em 
relação à área 
total da bacia:  

n°/km
2
 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.07-B - Área de 
solo exposto em 
relação à área 

total da bacia: % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.07-C - 
Produção média 

anual de 
sedimentos em 
relação à área 
total da bacia: 

m
3
/km

2
.ano 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 
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P.07-D - 
Extensão anual 

de APP 
desmatada: 

unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.08-A - 
Barramentos 

hidrelétricos: n° 
de barramentos 

(ANEEL) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

 
  

P.08-B - 
Barramentos 

para 
agropecuária: nº 
de barramentos 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.08-C - 
Barramentos 

para 
abastecimento 
público, lazer e 

recreação: nº de 
barramentos 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

P.08-D - 
Barramentos: n° 

total de 
barramentos 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

E.01-A - IQA - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas: nº de 
pontos por 
categoria 

(CETESB) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

ÓTIMA 79 < IQA ≤ 100 

BOA 51 < IQA ≤ 79 

REGULAR 36 < IQA ≤ 51 

RUIM 19 < IQA ≤ 36 

PÉSSIMA IQA ≤ 19 
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E.01-B - IAP - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas Brutas 
para fins de 

Abastecimento 
Público: nº de 

pontos por 
categoria(CETES

B) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte.O 
valor de referência não se 
aplica a UGRHI nem ao 
município, somente ao 

ponto monitorado. 

ÓTIMA 79 < IAP ≤ 100 

BOA 51 < IAP ≤ 79 

REGULAR 36 < IAP ≤ 51 

RUIM 19 < IAP ≤ 36 

PÉSSIMA IAP ≤ 19 

  

E.01-C - IVA - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas para a 

Proteção da Vida 
Aquática: nº de 

pontos por 
categoria 

(CETESB) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

ÓTIMA IVA ≤ 2,5 

BOA 2,6 < IVA ≤ 3,3 

REGULAR 3,4 < IVA ≤ 4,5 

RUIM 4,6 < IVA ≤ 6,7 

PÉSSIMA 6,8 ≤ IVA 

  

E.01-D - IET - 
Índice de Estado 

Trófico: nº de 
pontos por 
categoria 

(CETESB) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

Ultraoligotrófico IET  ≤ 47 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico IET > 67 

  

E.01-E - 
Concentração de 

Oxigênio 
Dissolvido: nº de 

Valor de referência para o ponto de monitoramento: 
Valor para Água Doce - Classe 2:  

OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2  
Fonte: Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
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amostras em 
relação ao valor 

de referência 
(CETESB) 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

  

E.01-F - Cursos 
d'água afluentes 
às praias: % de 

atendimento 
anual à 

legislação 
(CETESB) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento: 
Valor para Água Doce - Classe 2 e Água salobra - Classe 1:  

NMP de coliformes termotolerantes ≤ 1.000/100 mL 

Fonte: Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

 
  

E.01-G - IB - 
Índice de 

Balneabilidade 
das praias em 
reservatórios e 

rios: nº de pontos 
por categoria 

(CETESB) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

ÓTIMA 
Praias classificadas como 

EXCELENTES em 100% do 
tempo 

BOA 

Praias classificadas como 
PRÓPRIAS em 100% do 

tempo, exceto quando 
classificadas como 

EXCELENTES 

REGULAR 
Praias classificadas como 

IMPRÓPRIAS em até 25% do 
tempo 

RUIM 
Praias classificadas como 
IMPRÓPRIAS entre 25% e 

50% do tempo 

PÉSSIMA 
Praias classificadas como 

IMPRÓPRIAS em mais de 50% 
do tempo 

  

E.02-A - 
Concentração de 

Nitrato: nº de 
amostras em 

relação ao valor 
de referência 

(CETESB) 

Valores de referência para o ponto de monitoramento, 
conforme metodologia estabelecida pela Fonte: 

[Nitrato] < 5,0 mg/L 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 
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E.02-B - IPAS - 
Indicador de 

Potabilidade das 
Águas 

Subterrâneas: % 
de amostras 

conformes em 
relação ao 
padrão de 

potabilidade 
(CETESB) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

BOA 
% de amostras em 

conformidade com os padrões 
de potabilidade > 67% 

REGULAR 
33% < % de amostras em 

conformidade com os padrões 
de potabilidade ≤ 67% 

RUIM 
% de amostras em 

conformidade com os padrões 
de potabilidade ≤ 33% 

 
  

E.03-A - 
Classificação 

anual das praias 
litorâneas: nº de 

praias por 
categoria 

(CETESB) 

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referência não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente aos 
pontos. 

ÓTIMA 
Praias classificadas como 

EXCELENTES em 100% do 
tempo 

BOA 

Praias classificadas como 
PRÓPRIAS em 100% do 

tempo, exceto quando 
classificadas como 

EXCELENTES 

REGULAR 
Praias classificadas como 

IMPRÓPRIAS em até 25% do 
tempo 

RUIM 
Praias classificadas como 
IMPRÓPRIAS entre 25% e 

50% do tempo 

PÉSSIMA 
Praias classificadas como 

IMPRÓPRIAS em mais de 50% 
do tempo 
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 E.04-A - 
Disponibilidade 

per capita - Qmédio 
em relação à 

população total: 
m

3
/hab.ano(DAE
E / SEADE) 

 

Valor de referência conforme metodologia adotada no PERH 
2004-2007: 

 

Valor de referência para o 
município, para a UGRHI e 

para o Estado de SP 
(adaptado do PERH): 

> 2500 m
3
/hab.ano - BOA 

entre 1500 e 2500 
m

3
/hab.ano - ATENÇÃO 

< 1500 m
3
/hab.ano - 

CRÍTICA 

  

  

E.05-A - 
Disponibilidade 
per capita de 

água 
subterrânea: 
m

3
/hab.ano 

(DAEE / SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

E.06-A - Índice 
de atendimento 

de água: % 
(SNIS) 

 

Valor de referência conforme metodologia estabelecida pela 
Fonte: 

 

Valor de referência para o 
município (adaptado do 

SNIS): 

 ≥ 90% - BOM 

 ≥ 50% e < 90% - 
REGULAR 

< 50% - RUIM 

SEM DADOS 

  

  

E.06-B - Taxa de 
cobertura do 

serviço de coleta 
de resíduos em 

relação à 
população total: 

% 
(SEADE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referência para o 
município: 

≥ 90% - BOM 

≥ 50% e < 90% - 
REGULAR 

< 50% - RUIM 

SEM DADOS 
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E.06-C - Índice 
de atendimento 

com rede de 
esgotos: % 

(SNIS) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referência para o 
município: 

≥ 90% - BOM 

≥ 50% e < 90% - 
REGULAR 

< 50% - RUIM 

SEM DADOS 

  

  

E.06-D - Índice 
de perdas do 
sistema de 

distribuição de 
água: % 
(SNIS) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referência para o 
município: 

 ≤ 10% - BOM 

 > 10 e < 50% - REGULAR 

≥ 50% - RUIM 

SEM DADOS 

  

 
  

E.06-E - 
Proporção de 

volume de 
abastecimento 
suplementar de 

água em relação 
ao volume total: 

% 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

E.06-F - 
População 

atendida por 
fontes 

alternativas: 
unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

E.06-G - 
Infraestrutura de 

drenagem 
urbana: unidade 

a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 
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E.07-A - 
Demanda total 
(superficial e 

subterrânea) em 
relação à 

disponibilidade 
Q95%: % 
(DAEE) 

Faixas de classificação do Water Exploitation Index e da ANA: 
Valor de referência para o 
município, para a UGRHI e 

para o Estado de SP: 

< 5% - Excelente < 30% - BOA 

≥ 5% e < 10% - Confortável 30% a 50% - ATENÇÃO 

≥ 10% e < 20% - Preocupante > 50% - CRÍTICA 

≥ 20% e < 40% - Crítica   

≥ 40% - Muito crítica   

  

E.07-B - 
Demanda total 
(superficial e 

subterrânea) em 
relação à  

disponibilidade 
Qmédio: % 
(DAEE) 

Valor de referência para o município, para a UGRHI e para o 
Estado de SP: 

Valor de referência para o 
município, para a UGRHI e 

para o Estado de SP: 

< 5% - Excelente < 10% - BOA 

≥ 5% e < 10% - Confortável  10% a 20% - ATENÇÃO 

≥ 10% e < 20% - Preocupante > 20% - CRÍTICA 

≥ 20% e < 40% - Crítica   

≥ 40% - Muito crítica   

        

E.07-C - 
Demanda 

superficial em 
relação à vazão 

mínima 
superficial Q7,10: 

%(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referência para o 
município, para a UGRHI e 

para o Estado de SP: 

< 30% - BOA 

30% a 50% - ATENÇÃO 

> 50% - CRÍTICA 

  

E.07-D - 
Demanda 

subterrânea em 
relação às 
reservas 

explotáveis: % 
(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referência para o 
município, para a UGRHI e 

para o Estado de SP: 

< 30% - BOA 

30% a 50% - ATENÇÃO 

> 50% - CRÍTICA 
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E.08-A - 
Ocorrência de 

enchente ou de 
inundação: nº de 
ocorrências/perío

do 
(Defesa Civil de 

São Paulo) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

E.08-B - 
Proporção de 

postos 
pluviométricos de 

monitoramento 
com o total do 
semestre seco 
(abr/set) abaixo 

da média: % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.01-A - 
Incidência de 

diarréias agudas: 
unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.01-B - 
Incidência de 

esquistossomose 
autóctone: n° de 

casos/100 mil 
hab.ano 
(CVE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

I.01-C - 
Incidência de 
leptospirose: 

unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.01-D - Taxa de 
mortalidade por 

doenças de 
veiculação 

hídrica: unidade 
a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.02-A - Registro 
de reclamação 
de mortandade 
de peixes: nº de 

registros/ano 
(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  
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I.03-A - 
Interrupção do 
abastecimento 

por problemas de 
disponibilidade 

de água: unidade 
a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.03-B - 
Interrupção do 
abastecimento 

por problemas de 
qualidade da 

água: unidade a 
definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.03-C - 
População 

submetida a 
cortes no 

fornecimento de 
água tratada: 

unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.04-A - 
Situações de 

conflito de 
extração ou uso 

das águas: 
unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.04-B - Sistemas 
de transposição 

de bacia: 
unidade a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.04-C- 
Proporção de 

água transposta 
em relação à 

disponibilidade 
hídrica superficial 

(Q7,10): % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.04-D - 
Proporção de 

água transposta 
em relação à 

disponibilidade 
hídrica superficial 

(Q95%): % 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 
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I.05-A - 
Classificação 
semanal das 

praias litorâneas: 
nº de amostras 
por categoria 

(CETESB) 

Própria 

Enterococos UFC/100 
mL: máximo de 100 

em 80% ou mais 
tempo 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referencia não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

Imprópria 

Enterococos UFC/100 
mL: superior a 100 
em mais de 20% do 

tempo 

  

I.05-B - 
Classificação 
semanal das 

praias de 
reservatórios e 

rios: nº de 
amostras por 

categoria 
(CETESB) 

Própria 

Coliforme 
Termotolerante 
(UFC/100 mL):  

máximo de 1.000 em 
80% ou mais tempo 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referencia não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

Imprópria 

Coliforme 
Termotolerante 
(UFC/100 mL): 

superior a 1.000 em 
mais de 20% do 

tempo 

  

I.05-C - 
Classificação da 

água 
subterrânea: nº 
de amostras por 

categoria 
(CETESB) 

Potável 

Os valores de 
referência de 

qualidade para águas 
subterrâneas constam 

no Relatório de 
Qualidade das Águas 
Subterrâneas 2004–
2006, para cada um 

dos sistemas 
aquíferos do Estado 

de São Paulo. 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referencia não 
se aplica a UGRHI nem ao 

município, somente ao 
ponto monitorado. 

Não potável 

        

I.06-A - Montante 
gasto com saúde 
pública: unidade 

a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 

  

I.07-A - Montante 
gasto com 

tratamento de 
água para 

abastecimento 
público em 
relação ao 

volume total 
tratado: unidade 

a definir 

Parâmetro em espera Parâmetro em espera 
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R.01-B - Resíduo 
sólido domiciliar 

disposto em 
aterro: ton/dia de 

resíduo/IQR 
(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

R.01-C- IQR da 
instalação de 

destinação final 
de resíduo sólido 

domiciliar: 
enquadramento 

entre 0 e 10 
(CETESB) 

Valor de referência para o aterro sanitário, conforme 
metodologia estabelecida pela Fonte: Para o RS é utilizado o 

valor de referência 
estabelecido pela Fonte. 

 
O valor de referencia não 

se aplica a UGRHI nem ao 
município e sim ao aterro 

monitorado. 

     0 < IQR < 6,0     INADEQUADO 

  6,1 < IQR <  8,0     CONTROLADO 

   8,1 < IQR < 10,0     ADEQUADO 

  

R.02-B 
Proporção de 

efluente 
doméstico 

coletado em 
relação ao 
efluente 

doméstico total 
gerado: % 
(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referênia para a 
UGRHI e para o Estado de 

SP: 

 ≥ 90% - BOM 

 ≥ 50% e < 90% - 
REGULAR 

<50% - RUIM 

  

R.02-C- 
Proporção de 

efluente 
doméstico 
tratado em 
relação ao 
efluente 

doméstico total 
gerado: % 
(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referênia para a 
UGRHI e para o Estado de 

SP: 

 ≥ 90% - BOM 

 ≥ 50% e < 90% - 
REGULAR 

<50% - RUIM 
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R.02-D- 
Proporção de 

redução da carga 
orgânica 
poluidora 

doméstica: % 
(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 

Valor de referência para a 
UGRHI e para o Estado de 

SP: 

 ≥ 80% - BOM 

 ≥ 50% e < 80% - 
REGULAR 

<50% - RUIM 

  

R.02-E- ICTEM - 
Indicador de 

Coleta e 
Tratabilidade de 

Esgoto da 
População 
Urbana de 

Município: valor 
entre 0 a 10 
(CETESB) 

Valor de referência para o município, conforme metodologia 
estabelecida pela Fonte: 

Para o RS é utilizado o 
valor de referência 

estabelecido pela Fonte. 
 

O valor de referencia se 
aplica ao município. 

0 < ICTEM  < 2,5     PÉSSIMO 

2,6 < ICTEM <  5,0     RUIM 

5,1 < ICTEM < 7,5     REGULAR 

7,6 < ICTEM < 10     BOM 

  

R.03-A- 
Proporção de 

áreas 
remediadas em 

relação às áreas 
contaminadas 

em que o 
contaminante 

atingiu o solo ou 
a água: % 
(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

        

R.03-B - 
Atendimentos a 

descarga/derram
e de produtos 

químicos no solo 
ou na água: n° 

atendimentos/an
o 

(CETESB) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  
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R.04-A - 
Densidade da 

rede de 
monitoramento 

pluviométrico: nº 
de estações / 

1.000 km
2 

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

R.04B  -  
Densidade da 

rede de 
monitoramento 

hidrológico: nº de 
estações / 1.000 

km
2
    

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

R.05-B- Vazão 
total outorgada 
para captações 

superficiais: 
m

3
/s(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

R.05-C- Vazão 
total outorgada 
para captações 
subterrâneas: 

m
3
/s  

(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

R.05-D - 
Outorgas para 

outras 
interferências em 
cursos d’água: n° 

de outorgas  
(DAEE) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

R.05-G- Vazão 
outorgada para 

uso urbano /  
Volume estimado 

para 
Abastecimento 

Público: % 
(DAEE / SNIS) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  

  

R.09-A - 
Unidades de 
Conservação 

(UC): nº  
(órgãos 

ambientais) 

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro 
Não há valor de referência 

para o RS.  
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