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RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2012 (ANO BASE 2011) 

 

I. INTRODUÇÃO 

O Relatório sobre a Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas é um dos elementos 

previstos como instrumento de Gestão na Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 7663/91). O 

Relatório de Situação tem por objetivo apresentar de forma clara a situação dos recursos hídricos nas 

UGRHIs, avaliar a eficácia do Plano de Bacia Hidrográfica de cada UGRHI e fornecer subsídios às ações 

dos poderes executivos e legislativos de âmbito municipal, estadual e federal. 

No ano de 2011, o formato geral do Relatório de Situação manteve-se semelhante ao do ano de 

2010, objetivo e de formato simples. Os indicadores essenciais (indicadores básicos) para a situação dos 

recursos hídricos se mantêm para todas as UGRHIs, assim como aqueles escolhidos como importantes 

pelo próprio CBH (indicadores específicos). E, a descrição dos resultados obtidos e a relação com o Plano 

de Bacia, de forma detalhada, ocorrerá em 2012, e nos próximos anos, de forma alternada. Isto, pois se 

entende que o prazo de um ano é pouco para se verificar efetivamente mudanças significativas na 

execução das metas previstas nos respectivos planos. 

Nesta edição do Relatório de Situação é possível fazer comparações dos indicadores através dos 4 

anos de estudo. Assim, já é plausível iniciar um processo de observação de possíveis tendências para a 

maioria dos indicadores. Obviamente que esta série é pequena, mas com o passar dos anos, ela tende a 

ser mais consistente. 

O sistema de indicadores é o mesmo que o utilizado em 2008, 2009 e 2010, com a adoção do 

modelo adotado pelo Global Environmental Outlook (GEO), onde os indicadores apresentam assim a 

interferência de diversos eventos de um determinado sistema. Os indicadores estão distribuídos nas 

categorias Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta. A estrutura Força Motriz é relativa às 

atividades humanas, que por sua vez produzem Pressões no meio ambiente e que podem afetar seu 

Estado, que poderá gerar Impactos na saúde humana e nos ecossistemas, levando à sociedade a emitir 

Respostas por meio de medidas, que podem ser direcionadas a qualquer compartimento do sistema. 

Podemos relacionar diretamente um rol de indicadores com as ações e metas previstas nos planos de 

bacia, uma vez que estas podem ser entendidas como atuações diretas aos condicionantes de qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos. Esse é o caso do exemplo extraído de um Plano de Bacia, em que as 

ações contempladas podem interferir diretamente nas condições retratadas pelos indicadores e 

indiretamente nos demais, devido à inter-relação entre eles. 

Dessa forma, apresentamos os indicadores distribuídos em dois grandes grupos, indicadores 

básicos (aplicados a todas as bacias e ao Relatório Estadual) e indicadores específicos (referentes às 

peculiaridades das bacias e identificados nos relatórios de bacia de 2008 pelos gestores das bacias 

hidrográficas como grau máximo de relevância por influenciarem diretamente a qualidade e a 

disponibilidade dos recursos hídricos, e por esse motivo são propostos novamente). Observe-se que os 

indicadores de Qualidade das águas (proporção de pontos de IVA, IQA e IAP com classificação bom e 

ótimo) foram substituídos por mapas, uma vez que neste caso a espacialização da informação é 

fundamental. Desta forma, tem-se um mecanismo que permite o conhecimento de diversas características 

da UGRHI, que subsidiam a tomada de decisões por parte dos gestores de bacias hidrográficas, auxiliando 

inclusive na priorização de metas. 
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II. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UGRHI 12 

Área  7.113,10km² 

População 332.862 

Municípios com 

sede dentro da 

UGRHI 

Altair, Barretos, Bebedouro, Colina, Colômbia, Guaraci, Icém, 

Jaborandi, Morro Agudo, Orlândia, Terra Roxa e Viradouro 

Vazões Vazão  média (m³/s) Vazão mínima (m³/s) 

75,14 18,16 

Principais corpos 

d’água 

Rio Grande, Rio Pardo, Ribeirão do Agudo, Ribeirão Indaiá, 

Córrego da Sucuri, Ribeirão do Rosário, Córrego do Cruzeiro, 

Ribeirão do Banharão, Ribeirão das Areias, Córrego da Água 

Limpa, Córrego do Jacaré, Córrego do Jacaré, Córrego do 

Barro Preto, Ribeirão das Pitangueiras, Rio Velho, Córrego 

das Pedras, Ribeirão Santana, Ribeirão Anhumas, Rio das 

Perdizes 

Características 

econômicas 

A principal atividade econômica da UGRHI é a agrícola. 

Predominam a cana-de-açúcar e a laranja. Em relação às 

indústrias, predominam as do ramo frigorífico, as 

processadoras de suco de laranja e as usinas de cana-de-açúcar 

e álcool 

Características 

ambientais 

A UGRHI 12 possui apenas 6,2% de sua área com cobertura 

vegetal nativa.  Existe apenas uma Unidade de Conservação 

(Fazenda Experimental de Bebedouro) com 9,2 km² 
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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 TGCA de 12 
municípios está no 
intervalo entre 0,01 
e 1,37.  O município 
de Icém, que em 
2009 apresentou 
TGCA negativa, em 
2010 atingiu 0,98. 
Nota-se que a 
UGRHI apresenta 

taxa de crescimento 
menor que a do 
Estado de São 
Paulo. 

 

 
 

  

FM.03-A - Densidade 
demográfica: hab/km2 

  

  

Não houve alteração 
da densidade 
demográfica nos 
municípios da 
UGRHI 12 ao longo 
dos anos analisados. 
Os municípios de 
Bebedouro e 
Orlândia 
apresentam as 
maiores densidades 
(acima de 100 
hab/km²). No 
entanto, observa-se 
que a densidade 
demográfica é bem 

menor que a 
apresentada no 
Estado de São 
Paulo. 
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FM.03-B - Taxa de 
urbanização: % 

  

 

Os municípios da 
UGRHI apresentam 
alta porcentagem de 
sua população na 

porção urbana, 
sendo que a taxa de 
urbanização da 
maioria dos 
municípios está 
acima de 90%. O 
perfil da UGRHI é 
semelhante a do 
Estado de São 
Paulo. 

    

FM.04-A - Índice Paulista 

de Responsabilidade 
Social (IPRS) 

  

 

  

 

Apenas Barretos, 

Orlandia e Colômbia 
estão inseridos no 
Grupo 1. Sendo 
assim, percebe-se 
que houve um 
descréscimo no 
IPRS. 

  
            

FM.04-B -Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-
M) 

 

 

  

 

Este índice, embora 
não atualizado, 
demonstra um alto 
grau de 
desenvolvimento 
dos municípios da 
UGRHI 12. Orlândia 
(0,824), Bebedouro 
(0,819), Colina 

(0,813) e Barretos 
(0,802) são 
municípios que se 
destacam com os 
melhores IDH-M. 

    

  

FORÇA MOTRIZ: Dinâmica econômica 
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Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

        

FM.05-A - 

Estabelecimentos da 
agropecuária: nº de 
estabelecimentos 

 

 

 

 

Houve uma 
diminuição 
significativa de 2009 
a 2010 em função 
da dinâmica das 
atividades, tendo 

em vista a 
substituição da 
citricultura pela 
cana de açúcar. 

  
 

 
  
 

        
  

FM.05-B, C e D - 

Agropecuária: nº de 
animais 

  

  

Os valores obtidos 
demonstram que a 
produção animal na 
UGRHI, embora 
considerável, 
encontra-se abaixo da 
média para o Estado 
de São Paulo. Isto se 
deve ao fato da 
agricultura ser 
predominante na 
região. As atividades 
podem gerar impactos 
ambientais pontuais. 
Em termos 
econômicos, está 
estável quanto à 
pecuária, havendo um 
crescimento na 
avicultura, devido a 
melhoria na 
remuneração da 
atividade; e quanto à 
suinocultura percebe-
se uma capacidade 
ociosa da 
infraestrutura. 

      

FM.06-B - 
Estabelecimentos 

industriais: nº de 
estabelecimentos 

  

 

  
 

Observa-se que não 
houve crescimento no 
setor industrial na 
UGRHI, no período 
analisado. 
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FM.07-A  - 
Estabelecimentos de 

comércio: n° de 
estabelecimentos 

 

Nota-se que a região 
tem se desenvolvido, 
o que demanda mais 
estabelecimentos de 
comércio. As cidades 
de Barretos, 
Bebedouro e Orlandia 
respondem por mais 
de 60% dos 
estabelecimentos da 
UGRHI 12. 

FM.07-B - 

Estabelecimentos de 
serviços: n° de 

estabelecimentos 
 

O crescimento dos 
estabelecimentos de 
serviços seguiu padrão 
semelhante ao de 
comércio, fruto 
também do 
desenvolvimento da 
região. O setor 
agrícola (cana-de-
açúcar, 
principalmente) tem 
impulsionado este 
fenômeno. Os 
municípios de 
Barretos, Bebedouro e 
Orlândia respondem 
juntos, por 73% dos 
estabelecimentos de 
serviço da UGRHI 12. 

 
  

 

  

FM.06-C - 

Estabelecimentos de 
mineração em geral: nº 
de estabelecimentos 

 

  

Não foi informado o 
número de 
estabelecimentos de 
mineração, porém 
sabe-se que a 
produção em 
mineração permanece 
e não há informações 
de encerramento de 
atividades.  

  
 

 
  
 

        
  

FM.09-A - Potência de 

energia hidrelétrica 
instalada: KW 

 

  

Não houve diferença 
ao longo dos dois 
últimos anos 
analisados. 
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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 por 
reservatórios 
hidrelétricos 

mantem-se estável, 
sendo que a 
variação 
apresentada no 
gráfico refere-se às 
condições climáticas 
ou logística de 
geração. 
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PRESSÃO: Demanda de água 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

    

 
  

 

  

P.01-A - Demanda total 
de água: m

3
/s  

A utilização das águas 
superficiais é intensa 
na UGRHI 12. E, 
embora a proporção 
de água subterrânea 
utilizada seja menor, 
há uma tendência de 
se buscar esta fonte 
como fornecimento de 
água, principalmente 
porque a demanda 
para irrigação não 
pode ser atendida 
com as vazões 
superficiais. No 
entanto, deve ser 
ressaltado que há 
registros pontuais da 
diminuição das cotas 
máximas dos níveis 
de água subterrânea. 

    

P.01-B - Demanda de 
água superficial: m

3
/s  

  
 

P.01-C - Demanda de 

água subterrânea: m
3
/s  

 
 

             
  

P.02-A - Demanda 
urbana de água: m

3
/s 

  

  

O uso da água 
predominantemente no 
setor rural é evidente na 
UGRHI 12, que possui 
uma característica 
fortemente agrícola, e a 
proporção dos demais 
usos permanece 
praticamente constante 
de 2007 a 2011, 
impactado pela 
estabilidade do 
crescimento industrial e 
demográfico. 

  
 

 P.02-B - Demanda 
industrial de água: m

3
/s 

  

    

 P.02-C - Demanda rural 

de água: m
3
/s 
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 P.02-D - Demanda para 
Outros usos de água: 

m
3
/s 

 

   

  

  

P.02-E - Demanda 
estimada para 

abastecimento urbano: 
m

3
/s 

 

  

 

A demanda no período 
analisado permanece 
estável, havendo um 
crescimento significativo 
outorgado de 2007 a 
2009. 

    

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
 

  

 

  
 

Percebe-se que houve 
um aumento na 
regularização das 
outorgas e não 
propriamente na 
demanda de 
captação, tanto 
superficial quanto 
subterrânea, devido a 
estabilidade do 
crescimento 
demográfico e 
econômico. 

    

P.03-B - Captação 
subterrânea em relação à 
área total da bacia: nº de 

outorgas/ 1000 km
2
 

  

    



13 

 

P.03-C - Proporção de 
captações de água 

superficial em relação ao 

total: % 

  

 

  
 

A maior fonte de 
recursos hídricos 
provém dos 
mananciais 

superficiais de 
abastecimento. No 
entanto, a captação 
subterrânea deve 
ser acompanhada 
com cuidado, pois 
já ocorre 
rebaixamentos 
pontuais dos níveis 
de água na UGRHI 
12. Os municípios 
de Orlandia e 
Guaraci 
apresentam as 
maiores 

porcentagens de 
abastecimento 
subterrâneo. 
Percebe-se que, 
com relação à 
média do Estado, a 
captação superficial 

está acima e com 
relação à 
subterrânea está 
abaixo. 

    

P.03-D - Proporção de 
captações de água 

subterrânea em relação 

ao total: % 

  

                

PRESSÃO: Poluição ambiental 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 
  

 

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

    

Percebe-se que os 
resíduos sólidos 
domiciliares gerados, 
apresentam-se de 
forma estável, devido 
ao baixo crescimento 
demográfico, havendo 
uma pequena 
alteração em função 
do aumento do poder 
aquisitivo da 
população. 
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P.05-C - Carga orgânica 
poluidora doméstica: kg 

DBO/dia 

 

  

 

  

A carga orgânica 
potencial continua 
elevada, por conta dos 
municípios de 
Bebedouro 
(parcialmente) e Morro 
Agudo  não possui 
tratamento de esgoto. 
Além disso, o 
aumento deve-se a 
problemas 
operacionais na ETE 
de Orlândia. 

    

P.06-A - Áreas 
contaminadas em que o 
contaminante atingiu o 

solo ou a água: nº de 
áreas/ano 

  

 

  

 

É um número que 
chama a atenção, mas 
está dentro da média 
populacional do 
Estado de São Paulo. 
A predominância de 
áreas contaminadas é 
em Postos de 
Combustíveis, que 
correspondem a mais 
de 90%. 

    

P.06-B - Ocorrência de 

descarga/derrame de 
produtos químicos no 
solo ou na água: n° de 

ocorrências/ano 

  

 

  

 

A ocorrência de 
descarga/derrame de 
produtos químicos no 
solo ou na água é 
baixa devido a 
característica de 
atividades econômicas 
da UGRHI. 

 
 

PRESSÃO:  Interferências em corpos d'água 

  

Parâmetros   Dados complementares 
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P.07-A - Boçorocas em 
relação à área total da 

bacia 

  

 

  

 

    
 

          

Análise do Indicador 

    

Esse parâmetro para a UGRHI é pouco significativo, apresentando ocorrências pontuais de baixo impacto. 

  

PRESSÃO:  Interferências em corpos d'água (continuação) 

         

                      

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  

P.08-A - Barramentos 
hidrelétricos: nº de 

barramentos 
  

 

 
 

Existem dois 
barramentos 
hidroelétricos situados 
na área da UGRHI 12, 
mas em Rio Federal (Rio 
Grande). Ao ser 
analisado o parâmetro 
P.08-D, observou-se 
uma tendência no     
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P.08-D - Barramentos: nº 
total de barramentos 

  

crescimento do número 
de barramentos em 
decorrência da 
obtenção/regularização 
de  outorgas. 
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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 

 

  

 

NA 

Os pontos de 
monitoramento 
existentes em 
análises anteriores 
mantém-se em 
estado Bom, porém 
um novo ponto no 
sistema de 
monitoramento foi 
instalado não 
havendo dados 
comparativos para 
ele. 

      

E.01-B - IAP - Índice de 

Qualidade das Águas 
Brutas para fins de 

Abastecimento Público: 

nº de pontos por 
categoria 

  NA 

É necessário que os 
dados sejam 
atualizados  
sistematicamente, 
para que se possa 
identificar possíveis 
problemas e 
estabelecer metas 
de investimento. A 
piora gradativa ao 
índice de qualidade 
mostra a 
necessidade de 
investigação 
detalhada do que 
vem ocasionando, 
provavelmente a 
partir de fontes 
difusas. 
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E.01-C - IVA - Índice de 
Qualidade das Águas 

para a Proteção da Vida 
Aquática: nº de pontos 

por categoria 

 

 

 

  

Devido a constantes 
resultados 
uniformes houve 
relocação do ponto 
2700 para o 2750, e 
o acréscimo do 
ponto 03800. 
Verifica-se que os 
últimos resultados 
demonstram que o 
IVA continua bom. 

    
 
  
 

        

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

pontos por categoria 

  

NA 

Verifica-se que os 
últimos resultados 
demonstram que o 
IET continua bom. 

  

ESTADO: Qualidade das águas (continuação) 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 
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E.01-E - Concentração 
de Oxigênio Dissolvido: 

nº de amostras em 

relação ao valor de 
referência 

  

 

NA 

 

Os últimos dados 
demonstram um 
decréscimo na 
qualidade dos 
corpos d'água, 
porém insuficientes 
para traçar 
diagnósticos e/ou 
definir causas dessa 
redução. 

        

E.01-F - Cursos d'água 
afluentes às praias: % 

de atendimento anual à 
legislação 

  NA 
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E.01-G - IB - Índice de 

Balneabilidade das 
praias em reservatórios 
e rios: nº de pontos por 

categoria 

 
NA 
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ESTADO: Qualidade das águas (continuação) 

  

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

 

  

 

 

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

amostras em relação ao 

valor de referência 

  

NA 

Aparentemente a 
maior concentração 
de Nitrato refere-se 
ao aumento de 
poluição, que pode 
ser causado pelo 
crescimento do 
consumo de 
fertilizantes 
nitrogenados na 
produção de cana 
de açúcar. 

    
 

E.02-B - IPAS - 

Indicador de 
Potabilidade das Águas 

Subterrâneas: % de 

amostras conformes em 
relação ao padrão de 

potabilidade 

  

 

 

 

 

    Análise do Indicador 

    

Houve uma melhora da qualidade da água subterrânea monitorada, no período de 
2007 a 2009, sendo que alguns parâmetros como Nitrato e Nitrogenio amoniacal 
chamam a atenção para que seja efetuada uma avaliação mais criteriosa. 
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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 
  

  
 

      

   

          

 

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 
per capita 
apresenta-se acima 
da média estadual 
(2.386,8m³/s). As 
variações 
observadas podem 
refletir modificações 
metodológicas no 
levantamento das 
populações dos 
municípios, entre 
um ano e outro. 
Reflete também, os 
menores índices  
pluviométricos no 
último ano. 

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

3
/hab.ano 
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E.05-A - Disponibilidade 
per capita de água 

subterrânea: 
m

3
/hab.ano 

    

A disponibilidade 
per capita de água 
subterrânea para a 
UGRHI é alta, 
ficando acima da 
média estadual 
(280m³/s).  

  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 
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ESTADO: Saneamento básico 

        
Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 

  

  

 
  

 
        

 

E.06-A - Índice de 

atendimento de água: 
% 

 
  

O IAA manteve-se 
ótimo em 
decorrência dos 
anteriores, sendo 
que, não houveram 
alterações. 

  
            

E.06-B - Taxa de 
cobertura do serviço de 
coleta de resíduos em 

relação à população 
total: % 

 

 

  

 

Percebe-se que nos 
municípios 
analisados a Taxa 
de cobertura do 
serviço de coleta de 
resíduos em relação 
à população é boa, 
refletindo as 
condições sócio-
econômicas da 
região. 
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E.06-C - Índice de 

atendimento com rede 
de esgotos: % 

 

 

  

 

Percebe-se que nos 
municípios 
analisados no 
indicador referente 
ao Indice de 
atendimento com 
rede de esgotos  em 
geral é boa, 
refletindo o bom 
atendimento na 
UGRHI. 

  
            

E.06-D - Índice de 
perdas do sistema de 

distribuição de água: % 
 

 

  

 

O alto Índice de 
perdas do sistema 
de distribuição de 
água continua 
significativo e 
preocupante 
havendo 
necessidade de 
maiores estudos e 
investimentos para 
redução efetiva das 
perdas. 
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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%: % 
 

 

  

 

Os municípios de 
Colômbia e Altair 
possuem as maiores 
demandas 
registradas. Nota-se 
que nos últimos 4 
anos as demandas 
apresentam-se em 
ascenção, tanto em 
relação ao Q95 
quanto ao Qmédio. O 
aumento é 
expressivo ao longo 
dos anos, tendo em 
vista que muitos 
usuários estão se 
regularizando junto 
ao órgão 
responsável, bem 
como, a evolução da 
legislação 
ambiental, houve a 
necessidade dos 
usuários a se 
legalizarem. 
Observou-se que, 
tendo em vista a 
melhora na renda 
per capta, 
aumentou-se a 
demanda para o 
usuário urbano. 

              

 E.07-B - Demanda total 

(superficial e 
subterrânea) em 

relação ao Qmédio: % 

  

 

  

 

   

 

  

       

  



28 

 

E.07-C - Demanda 
superficial em relação a 

vazão mínima 
superifcial (Q7,10): % 

  

  

A alta demanda 
de água para a 
irrigação na 

UGRHI 12 é um 
fator 
preponderante e, 
medidas que 
conciliem os usos 
são adotados 
pontualmente e 
estratégias de 
maior 
abrangência serão 
implementadas à 
curto prazo. 

    
 

          

E.07-D - Demanda 

subterrânea em relação 
as reservas explotáveis: 

% 
 

  

Bebedouro 
apresenta a maior 
demanda por 
recursos hídricos 
na UGRHI 12, 
frente à demanda 
no setor agrícola 
e no setor de 
abastecimento 
público a 
expectativa é que 
nos próximos 
anos a demanda 
subterrânea 
diminua. 

  
          

 

ESTADO: Eventos críticos 

 

Parâmetros   Dados dos parâmetros Análise do Indicador 
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E.08-A - Ocorrência de 
enchente ou de 

inundação: nº de 
ocorrências/período 

  

 

  

 

Foram detectados 
eventos 
esporádicos, 
insignificante para a 
UGRHI. 
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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 os dados 
obtidos junto ao 
Ministério da 
Saúde, pelo 
SINAN, onde os 
dados são 
apresentados por 
município, não 
houve ocorrência 
no período.  

 

I.02-A - Registro de 

reclamação de 
mortandade de peixes: n° 

de registros/ano 
 

 

 

 

  

Na UGRHI existe uma constante preocupação no Tratamento de Esgotos, no aumento da coleta seletiva pelos municípios, 
diminuindo o impacto nos aterros e a adoção de boas práticas na área rural, diminuindo possíveis contaminações. Observa-se que 

um ponto crítico é o fato de Bebedouro não ter tratamento de esgoto e os recursos do FEHIDRO não serem suficientes para atender, 
devido ao alto valor econômico das obras. 
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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 

  

   
  

I.05-B - Classificação 
semanal das praias de 

reservatórios e rios: nº de 

amostras por 
classificação 

 
NA 

  

   
  

I.05-C - Classificação da 
água subterrânea: nº de 
amostras por categoria 

 

 

NA 

 

A ausência de 
coletas de 
monitoramento 
compromete a 
avaliação. 
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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 

  

 

Percebe-se que os 
níveis mantem-se 
estáveis. 

    
 

  
 

  

R.01-C - IQR da 

instalação de destinação 
final de resíduo sólido 

domiciliar: 

enquadramento entre 0 e 
10 

  

  

O índice da região 
é adequado. 
Apenas um 
município encontra-
se abaixo da 
média, porém 
controlado, em 
decorrência da má 
operação do aterro. 

    
     

  

    2007 2008 2009 2010 2011 
  

 
  

     

  

R.02-B - Proporção de 
efluente doméstico 

coletado em relação ao 

efluente doméstico total 
gerado: % 

  

     

Os municípios da 
UGRHI 12 

possuem ampla 
rede de coleta de 
esgotos, conforme 
mostram os dados. 

No entanto, na 
questão referente 

ao tratamento 
deste esgoto 
coletado, o 

município de 
Bebedouro trata 

apenas 29,4% dos 
esgotos coletados 

e Morro Agudo 

  99,00 99,00 99,00 98,70 98,80 

    
 

R.02-C - Proporção de 
efluente doméstico 

tratado em relação ao 
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efluente doméstico total 

gerado: % 

  70,00 64,00 68,93 67,80 68,30 

ainda não possui 
tratamento de 

esgoto continua em 
fase de 

implantação. O 
município de 

Bebedouro buscará 
novas fontes de 
recursos para 

elevar o índice de 
tratamento, 

contando inclusive, 
com o apoio formal 
do CBH-BPG, na 

execução de 
interceptores, 
elevatórias e 

emissários. Os 
índices são 

satisfatórios e 
estão acima da 

média do Estado 
de São Paulo. 

    

 

R.02-D - Proporção de 
redução da carga 

orgânica poluidora 
doméstica: % 

  

     

  61,73 59,01 58,93 58,10 59,30 

      

R.02-E - ICTEM 
(Indicador de Coleta e 

Tratabilidade de Esgoto 
da População Urbana de 

Município):enquadrament
o entre 0 e 10 

  

 

  

 

        

RESPOSTA: Controle da poluição ambiental (continuação) 

  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 
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R.03-A - Proporção de 
áreas remediadas em 

relação às áreas 

contaminadas em que o 
contaminante atingiu o 

solo ou a água: % 

  

 

  

 

Não há dados 
disponíveis para 
análise. No 
entanto, verifica-se 
que o númro de 
áreas remediadas 
têm aumentado 
nesse período, 
assim como, novas 
áreas 
contaminadas 
estão sendo 
cadastradas no site 
da CETESB. 

    

R.03-B - Atendimentos a 

descarga/derrame de 
produtos químicos no 
solo ou na água: n° 

atendimentos/ano 

  

 

  

 

Ocorreu um 
aumento no 
número de 
ocorrências 
referentes à 
descarga/derrame 
de produtos 
químicos na 
UGRHI 12. Por 
tratar-se de 
ocorrências 
eventuais e 
imprevisíveis, o 
procedimento 
adotado é o 
treinamento e 
capacitação das 
equipes de 
atendimento, bem 
como, o 
aparelhamento das 
entidades 
envolvidas.  

  
 

 
  

  

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
 

 

 

 
 

Os dados oficiais 
apontam somente 

02 estações de 
monitoramento nos 

municípios de 
Colina e Guaira em 

que são 
disponibilizados os 

dados. Existem 
outras estações na 

UGRHI que 
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R04-B - Densidade da 
rede de monitoramento 

hidrológico: nº de 

estações/ 1000 km
2
 

 

deveriam ser 
integradas à rede 
de monitoramento 

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 

  

 

  
 

As vazões 
superficiais e 
subterrânea 
outorgadas 
demonstram a 
predominância do 
uso dos recursos 
hídricos 
provenientes de 
corpos d'água 
superficiais. 
Colombia 
(3,30m³/s) e 
Barretos (2,87m³/s) 
possuem as 
maiores vazões 
superficiais 
outorgadas. Quanto 
às vazões 
subterrâneas, 
Barretos (0,48m³/s) 
e Bebedouro 
(0,42m³/s), 
possuem as 
maiores vazões 
subterrâneas 
outorgadas. Na 
UGRHI só existem 
duas bacias 
declaradas críticas 
e uma já com 
restrição de 
emissão de 
outorga. 

    

R.05-C - Vazão total 
outorgada para 

captações subterrâneas: 

m
3
/s 
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R.05-D - Outorgas para 
outras interferências em 

cursos d’água: nº de 
outorgas 

  

 

  

 

Após a queda 
significativa em 
2010, percebe-se 
um leve aumento 
no número de 
outorgas 
concedidas. 

   

 
  
 

   
  

  

R.05-G - Vazão 

outorgada para uso 
urbano /  Volume 

estimado para 

abastecimento urbano: % 

  

  

Nota-se que a 
vazão outorgada é 
maior que o volume 
estimado para o 
abastecimento, 
índice que, 
provavelmente, 
com a implantação 
da cobrança deverá 
ser corrigido. 

       
  

RESPOSTA: Conservação e recuperação do meio ambiente 

       
  

Parâmetros 
 

Dados dos parâmetros Análise do Indicador 
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R.09-A - Unidades de 
conservação (UC): n° 

  1 UC 

Considerando-se 
que só existe uma 
Unidade de 
Conservação na 
UGRHI, e que a 
porcentagem de 
cobertura vegetal 
da UGRHI é uma 
das mais baixas do 
Estado (5,97% - 
Painel de 
Qualidade 
Ambiental/SMA, 
2009) há 
necessidade da 
criação de mais 
Unidades. Existe 
na bacia solicitação 
oficial para criação 
de novas Unidades 
de Conservação, 
como por exemplo, 
no município de 
Colombia. 
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CONCLUSÕES 

 

Os dados do Relatório de Situação demonstram que em relação aos aspectos demográficos, os 

municípios da UGRHI 12 possuem alta taxa de urbanização, sempre acima de 70%, melhorando cada vez 

mais, desde 2006. Encontram-se também em boas condições os municípios quando analisamos o IDH-M, 

sendo que Orlândia, Bebedouro, Colina e Barretos se destacam. 

Quanto à dinâmica econômica da UGRHI, constata-se que a região está se desenvolvendo, visto 

que o número de estabelecimentos comerciais e de serviços aumentou ao longo do período analisado, 

havendo pequena diminuição no número de estabelecimentos industriais. Embora haja crescimento, 

percebe-se que ocorre em ritmo lento, porém nota-se que os municípios de Barretos, Bebedouro e 

Orlândia respondem por 60% dos estabelecimentos da UGRHI 12. O setor de mineração e energético 

(usinas hidrelétricas) permaneceu estável. 

Em relação à demanda e uso da água, a UGRHI 12 apresenta características importantes de 

serem observadas. O uso principal dos recursos hídricos é voltado para o setor rural (irrigação). Ao longo 

do período analisado, as proporções de usos (rural, urbano, industrial e outros) mantiveram-se 

praticamente constante, no entanto, o setor rural corresponde por mais de 54% da demanda de água. A 

utilização das águas subterrâneas é intensa na UGRHI 12; e, embora a proporção de água subterrânea 

utilizada seja menor, há uma tendência de se buscar esta fonte como fornecimento de água, 

principalmente porque a demanda para irrigação não pode ser atendida com as vazões superficiais. No 

entanto, deve ser ressaltado que há registros pontuais da diminuição das cotas máximas dos níveis de 

água subterrânea. 

No que se refere aos resíduos sólidos, a quantidade gerada de 2007 a 2011 vêm aumentando, 

porém sem variação significativa. O indicativo é positivo, mas os dados futuros revelarão se é uma 

tendência. Em relação aos dados de carga orgânica remanescente DBO(5,20) ocorreu aumento na UGRHI 

12, apesar dos esforços em saneamento. Quanto às áreas contaminadas, o número é considerável, 

principalmente levando em conta que Barretos e Bebedouro respondem por 62% dos registros em que os 

contaminantes atingiram o solo ou a água.  

A análise das voçorocas na UGRHI permanece baseada no mapa de voçorocas do estado de São 

Paulo, produzido pelo IPT em 1994. A fonte de informação deveria ser atualizada, mas mantém-se a 

região mais suscetível aos processos erosivos, área localizada na porção sudoeste da UGRHI 12. Sobre os 

barramentos existentes, o número vem aumentando na UGRHI e vale destacar que desde a década de 70 

o Baixo Pardo/Grande possui 2 barramentos hidrelétricos. 

  Na análise dos indicadores de qualidade da água, os resultados são muito positivos, embora na 

questão de abastecimento haja considerações importantes a se discutir. Quando se analisam as 

informações referentes ao IQA, percebe-se que os pontos de monitoramento existentes em análises 

anteriores mantém-se em estado Bom, porém um novo ponto no sistema de monitoramento foi instalado 

não havendo dados comparativos para ele. Na análise dos dados do IVA, devido a constantes resultados 

uniformes, houve relocação de um ponto, e a inclusão de mais um ponto na sub bacia do Ribeirão das 

Palmeiras, o que contribuiu para verificação de uma grande quantidade de carga orgânica, apresentando 

qualidade ruim. Embora tenha ocorrido esta oscilação, há um alto grau de qualidade da água. Ressalta-se 

aqui a importante estratégia que a CETESB vem adotando de aumentar os pontos de coleta na UGRHI. 

A disponibilidade de água superficial (Qmédio) e a disponibilidade de água subterrânea per capita é 

alta, ficando acima da média estadual, mas há oscilações ao longo dos anos analisados. Tais variações 

observadas podem refletir modificações metodológicas no levantamento das populações dos municípios, 

entre um ano e outro. Reflete também, os menores índices pluviométricos no último ano. A demanda 



39 

 

total em relação ao Qmédio e ao Q95 é considerável, merecendo atenção. Porém, a UGRHI 12 já possui 

criticidade (demanda acima de 50% em relação ao Q7,10), desde 2008. A análise e a proposta de soluções 

para minimizar esta situação dever ser prioritária para o CBH-Baixo Pardo Grande, devendo fazer parte 

das discussões desenvolvidas pela câmara técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. A demanda por água subterrânea ainda permanece em situação favorável, não ultrapassando 

16% das reservas explotáveis. A situação é confortável, mas deve-se mencionar que já ocorre 

rebaixamento dos níveis dos aqüíferos na região. 

Em relação ao indicador para saúde pública, que relaciona os casos de esquistossomose, como 

doença de veiculação hídrica, não ocorreram casos no período analisado (2007 a 2011). Assim ocorre, 

pois a qualidade da água na UGRHI 12 tem bons índices, o mesmo ocorrendo para o saneamento. 

Na UGRHI 12 existe uma constante preocupação no Tratamento de Esgotos, no aumento da 

coleta seletiva pelos municípios, diminuindo o impacto nos aterros e a adoção de boas práticas na área 

rural, diminuindo possíveis contaminações. Observa-se que um ponto crítico é o fato de Bebedouro não 

ter tratamento de esgoto e os recursos do FEHIDRO não serem suficientes para atender, devido o alto 

valor econômico das obras. 

A UGRHI 12 utiliza água predominantemente através de captações superficiais. Os municípios de 

Colômbia e Barretos do são responsáveis por 51% da vazão superficial outorgada. Os municípios de 

Barretos e Bebedouro respondem por 61% da vazão subterrânea outorgada para a Bacia Hidrográfica do 

Baixo Pardo Grande.  

Quando se observa a vazão outorgada para usos urbanos em relação ao volume estimado para 

abastecimento, nota-se que esta proporção é alta em 50% dos municípios da UGRHI, sendo que 

Colômbia tem esta relação da ordem de 661%. O valor para a UGRHI 12 em 2009 foi de 156%. 
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