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1. Introdução

1.1 Apresentação do Relatório de Situação e da Metodologia (Análise de

Indicadores)

O Relatório de Situação (RS) das Bacias Hidrográficas é um instrumento de

gestão dos recursos hídricos definido pela Lei Estadual nº 7.663 de 30 de dezembro

de 1991, que estabeleceu normas de orientação à Política Estadual de Recursos

Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos,

no qual se inclui a necessidade de elaboração contínua de plano de gestão hídrica,

realizado a partir de Relatórios de Situação das bacias hidrográficas.

1.2 Objetivos do Relatório

Esse instrumento objetiva avaliar, anualmente, a evolução qualitativa e

quantitativa dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica ou de uma Unidade de

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI). O RS deve evidenciar o “estado das

águas”, diagnosticar sua situação, alertar para sintomas preocupantes, evidenciar, ou

minimamente, indicar as possibilidades de relações de causa/efeito e, assim, subsidiar

os processos decisórios de estruturação e implementação do planejamento e gestão

da Bacia. Além disso, o RS avalia a eficácia dos Planos de Bacias Hidrográficas e

promove visibilidade da gestão dos recursos hídricos para a sociedade civil e

administração pública, assim como fornece subsídios às ações dos poderes executivo

e legislativo, de âmbitos municipal, estadual e federal.

Para que o RS atinja seus objetivos, deve ter a capacidade de transmitir suas

informações de forma sintética e clara, permitindo a compreensão por parte dos

gestores, agentes políticos, grupos de interesse e público em geral.

1.3 Descrição do Processo de Elaboração

Com o intuito de um relatório claro e objetivo é que, na elaboração do Relatório

de Situação 2012 – Ano Base 2011 (RS 12/11), deu-se continuidade à utilização da

metodologia de Indicadores, visando resumir a informação por meio da utilização das

variáveis que melhor servem aos objetivos do mesmo.

Os Indicadores e os Índices são projetados para simplificar a informação sobre

fenômenos complexos, facilitando e melhorando a comunicação e, assim, o



RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2011 ___ CBH - PARDO

2

entendimento geral. Por permitirem maior objetividade e uma sistematização da

informação, possibilitando comparações periódicas de forma simples e objetiva, os

indicadores ambientais têm adquirido crescente expressão no acompanhamento de

processos, cujos cronogramas de implantação demandam prazos médios e longos,

como é o caso dos planos de recursos hídricos.

Considerando a importância do RS como instrumento de gestão dos recursos

hídricos e a necessidade de institucionalizar um grupo de trabalho permanente, o

CBH-PARDO aprovou durante sua 40ª Reunião Ordinária em 10 de setembro de

2010, a Deliberação CBH-Pardo 138/10, que criou o Grupo de Trabalho Permanente

do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos e Plano de Bacia (GT-RSPB).

Este grupo é subordinado à Câmara Técnica de Planejamento e

Gerenciamento de Recursos Hídricos (CT-PGRH) do CBH-Pardo, e tem a seguinte

composição mínima: 5 membros do segmento Estado (DAEE, CETESB, Secretaria da

Saúde, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Secretaria da

Agricultura e Abastecimento); 5 membros do segmento Município (pertencente à área

de atuação do CBH-Pardo); 5 membros do segmento Sociedade Civil, prioritariamente

entidades representativas de usuários e universidades; e um representante de cada

Câmara Técnica do CBH-Pardo.

Como atribuições do GT-RSPB têm-se a elaboração dos Relatórios de

Situação Anuais dos recursos Hídricos, segundo orientações propostas pela

CRHi/SSRH, e assessoramento às Câmaras Técnicas do CBH-Pardo nas revisões e

ajustes do Plano de Bacia da UGRHI 4.

No dia 05/02/2013 ocorreu a primeira reunião do GT-RSPB, quando foram

confirmados o Coordenador, a agenda de reuniões e a metodologia de trabalho. A

partir dessa data, foram realizadas reuniões semanais para elaboração do RS Pardo

2012/2011. Nestas reuniões, os conjuntos de grandeza (Força Motriz, Pressão,

Estado, Impacto e Resposta) foram discutidos, junto com seus parâmetros e

indicadores, por todos os componentes do grupo. Ao todo, foram 5 (cinco) reuniões,

sendo as 4 (quatro) últimas em tempo integral.

Em 21/03/2013 foi realizada uma reunião conjunta com todas as Câmaras

Técnicas do CBH-Pardo, para apresentação e aprovação do RS Pardo 2012/2011

elaborado pelo GT-RSPB. Finalmente, o relatório foi encaminhado à plenária do CBH-

Pardo, na 49ª Reunião Ordinária, realizada em 27/03/2013.

1.4 Síntese do Método FPEIR

Diversos modelos de estruturação dos Indicadores foram desenvolvidos a partir

de 1980. De uma maneira geral, todos foram organizados em categorias que se

inter-relacionam, denominadas: Força Motriz - ou atividades humanas, Pressão,
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Estado, Impacto e Resposta e, em geral, são voltados à análise de problemas

ambientais.

O modelo adotado pela Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) da

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH) foi o denominado FPEIR, já

utilizado pela European Environment Agency (EEA) na elaboração de relatórios de

Avaliação do Ambiente Europeu que, por sua amplitude, inclui os recursos hídricos.

A estrutura denominada Força Motriz - Pressão - Estado - Impacto - Resposta

(FPEIR) considera que as Forças Motrizes produzem Pressões no meio ambiente,

podendo afetar seu Estado que, por sua vez, poderão acarretar Impactos na saúde

humana e nos ecossistemas, levando a sociedade (poder público, população em geral,

organizações, etc.) a emitir Respostas por meio de ações que podem ser direcionadas

a qualquer compartimento do sistema - Força Motriz, Pressão, Estado ou Impacto

(Figura1)

Figura 1. Estrutura de indicadores adaptada do modelo da Agência Ambiental Europeia.
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Assim sendo, o modelo trabalha com uma Matriz de Correlação das categorias

FPEIR citadas, relacionadas com o Estado das Águas - Qualidade, Disponibilidade e

Eventos Críticos, na qual são ponderadas as Correlações de maior magnitude para

cada Bacia.

O rol de indicadores utilizados, em 2012, consta da publicação das Fichas de

Indicadores para Gestão de Recursos Hídricos 2012, SSRH / CRHi - 2012 (disponível

em:<http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-

bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=RELATORIO&COLEGIADO=CRH/CBH-

PARDO/RELATORIOSITUACAO&lwgactw=596556>). No mesmo local pode ser

encontrada a planilha de indicadores para todos os municípios do Estado de São

Paulo fornecida pela CRHi, como parte dos dados de subsídio ao desenvolvimento do

RS 12/11, advinda da necessidade de esclarecer questões, dúvidas e apontamentos,

quando da elaboração dos relatórios de situação das UGRHIs.

Como resultado, foram estabelecidos 67 parâmetros para análise pelos CBHs

na elaboração de seus relatórios. Os indicadores/parâmetros foram divididos em dois

grandes grupos, indicadores básicos (aplicados a todas as bacias e ao Relatório

Estadual) e indicadores específicos (referentes às peculiaridades das bacias). Coube a

cada CBH julgar a necessidade da inserção dos indicadores específicos, a fim de

detalhar e apontar aspectos relevantes de sua bacia.

Para elaboração do RS 12/11, os indicadores de FPEIR foram abertos em

Planilhas, que foram desdobradas em Temas (Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto

e Resposta), que apresentavam Variáveis, Indicadores e Parâmetros. Por exemplo:

Tema: Resposta, Variável: Controle de Poluição, Indicador: R.02 – Coleta e

Tratamento de efluentes, Parâmetro: R.02-D - Proporção de redução da carga

orgânica poluidora doméstica.

Após análise dos dados disponibilizados, estes foram comparados com as

demais UGRHIs (Anexo 6.1), bem como com os totais do Estado.

Os dados da UGRHI-4, referentes ao período 2007 a 2011, suas avaliações

quanto aos valores de referência propostos pela CRHi/SSRH (Anexo 6.2), suas

situações perante os dados de todo o Estado, as evoluções, tendências, áreas e

pontos críticos, e orientações para gestão foram então sintetizadas em breves

comentários com destaque das principais conclusões por Tema, no intuito de detalhar

os aspectos característicos da UGRHI-4, representados no modelo por parâmetros

que sinalizam a situação dos recursos hídricos.

Seguindo orientações da CRHi/SSRH, no ano de 2012/2011 o RS é

apresentado no formato simples, ou seja, apenas serão analisados pelos Comitês de

Bacia Hidrográfica - CBHs os indicadores, as tendências, as áreas críticas e demais

aspectos relevantes à gestão. O formato completo será elaborado, novamente, em

2013/2012 acompanhando o cronograma dos planos de bacia e se assemelhará ao

relatório desenvolvido pelos CBHs no ano de 2010/2009, contemplando a análise dos

indicadores e a correlação destes com as metas definidas nos planos de bacia.
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A elaboração do RS configura um rico processo de análise para a evolução da

gestão dos recursos hídricos no CBH-PARDO, por parte dos seus membros. Além de

essencial para divulgar a situação dos recursos hídricos e os avanços na gestão, deve

ser encarado como um processo de reflexão que norteia o planejamento e as ações a

serem implementadas na UGRHI-4.

Ainda, entende-se que o processo de elaboração do RS, adotando-se a

Metodologia de Indicadores, é um avanço e um desafio que devem ser encarados

como um processo que merece melhorias constantes. O desenvolvimento de novas

competências na gestão dos recursos hídricos depende, antes de tudo, de

aprofundamentos (técnicos e perceptivos) nas questões locais de forma transparente,

democrática e construtiva.
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2. Características Gerais da Bacia

Quadro 1. Principais características da UGRHI 4 (modificado do RS UGRHI 4, 2011).

Fonte: Quadro fornecido pela DGRH /CRHi/SSRH

Área Total dos municípios com sede na
bacia

9,564,6 km² (SEADE, 2010)

Municípios - 23 com sede na área de
drenagem da UGRHI 4

Altinópolis, Brodowski, Caconde, Cajuru, Casa Branca, Cássia dos Coqueiros,
Cravinhos, Divinolândia, Itobi, Jardinópolis, Mococa, Ribeirão Preto, Sales
Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, São José do Rio
Pardo, São Sebastião da Grama, São Simão, Serra Azul, Serrana, Tambaú,
Tapiratiba, Vargem Grande do Sul. (CPTI & IPT, 2008)

Distritos com área na UGRHI 4,
pertencentes a municípios com sede em
outras UGRHIs

Águas da Prata: Areias (bairro rural) e São Roque da Fartura.
Pontal: Cândia.
Sertãozinho: Cruz das Posses. (CPTI & IPT, 2008)

Municípios com área na UGRHI 4, porém,
sem núcleo urbano na mesma

Batatais, Morro Agudo, Orlândia e Santo Antônio da Alegria. (CPTI & IPT,
2008)

População dos municípios com sede na
bacia

1.106.667 habitantes (SEADE, 2010)

Disponibilidade
Hídrica

Águas
Superficiais

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

138,8 29,94

Fonte: IPT, 2000

Águas
Subterrâneas

Estimativa das Reservas Explotáveis (m³/s)

14,00

Fonte: Metodologia DAEE 2009 (Q95 – Q7,10)

Principais rios, potencial hidrelétrico e
reservatórios

Os principais cursos d’água integrantes da bacia, além do rio Pardo, são os
seus afluentes: pela margem direita, os rios Canoas (que nasce em MG) e
Araraquara, e os ribeirões: São Pedro, da Floresta e da Prata e, pela
esquerda, os rios Tambaú, Verde e o da Fartura, e o ribeirão Tamanduá
(IPT, 2000). O potencial hidrelétrico é considerável, tendo sido construídas
as hidrelétricas de Caconde (Graminha), próxima à cidade de Caconde,
Euclides da Cunha e Armando de Salles Oliveira (Limoeiro), próximas à
cidade de São José do Rio Pardo, com capacidades instaladas de 80,40 Mw,
108,80 Mw e 32,20 Mw respectivamente, conforme AES TIETÊ
(www.aestiete.com.br)

Principais atividades econômicas
Economia baseada na agropecuária, indústria, comércio e serviços
consolidados na região de Ribeirão Preto. Com a agropecuária ocupando
75% do território, destacam-se as culturas de cana-de-açúcar e laranja,
além das pastagens, que ocupam aproximadamente 22% da área da bacia.
Existem áreas de culturas irrigadas como cebola, batata e milho, que têm
importância econômica e no consumo de água. (CPTI & IPT, 2008)

Vegetação remanescente 12,4%
(CATI, 2007/08; SEADE, 2008)

8,16%
(IF/SMA, 2007)

Unidades de Conservação
APA Morro de São Bento, E. Ec. Ribeirão Preto, E. Ec. Santa Maria, E. Ex.
Casa Branca, E. Ex. Bento Quirino, E. Ex. São Simão, F. Est. Cajuru, Fl. Est.
Batatais, RPPN Fazenda Palmira. (CPTI & IPT, 2008)



RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2011 ___ CBH - PARDO

7

Figura 2. Localização e caracterização da UGRHI-4 (Fonte: Relatório Zero, IPT, 2000).



2007 2008 2009 2010 2011

Disponibilidade per capita -
Qmédio em relação à população

total

(m3/hab.ano)

Disponibilidade per capita de
água subterrânea

(m3/hab.ano)

414 409 404 399 394

3. Quadro Síntese dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica

3.908

Disponibilidade das águas

Situação Síntese da Situação e

Orientações para gestão

• Síntese da situação: A UGRHI-4 encontra-se na 15ª posição de

disponibilidade per capita Qmédio entre as UGRHIs; porém, superior

65% ao índice estadual (2361 m³/hab.ano). Já na disponibilidade per

capita de água subterrânea, encontra-se na 14ª posição, com destaque

negativo para os municípios de Ribeirão Preto (500,2 e 52 m³/hab.ano) e

Serrana (1548,20 e 160 m³/hab.ano), respectivamente, para as duas

disponibilidades. Portanto, ambas bem inferiores aos índices da UGRHI.

Tendência: Redução progressiva da disponibilidade per capita em

função do crescimento populacional da bacia. Ponto Crítico: Aumento

concentrado da população. Áreas críticas: Ribeirão Preto (DPC Qmédio

em nível crítico) e Serrana (em estado de atenção) que, em relação à

disponibilidade per capita - Qmédio encontram-se em nível crítico e de

atenção, respectivamente.

• Orientações para gestão: Proteger e recuperar mananciais

superficiais, programas de proteção de nascentes, incentivo a programas

de pesquisa de recarga de aquíferos. Elaboração de novos estudos para

a atualização dos parâmetros hidrológicos utilizados na metodologia de

regionalização hidrológica que possibilite calcular os valores da vazão

média de longo período, vazões de permanência e vazão mínima.

Parâmetros

4.107 4.058 4.009 3.961
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2007 2008 2009 2010 2011

Demanda de água

Parâmetros
Situação Síntese da Situação e

Orientações para gestão

A UGRHI apresentou, no período, um crescimento médio de 3,2% a.a na

demanda total de água, consumindo, em 2011, 4,11% da demanda total

estadual. Também no período, a demanda de água superficial na

UGRHI cresceu em média 3,5% a.a, intercalando períodos de aumento

e diminuição, registrando aumento em 2010/2011, período no qual

demandou 2,9% do total superficial do Estado. Já a subterrânea cresceu

em média 2,9% a.a., representando, em 2011, 10,3% da demanda

estadual, sendo a 4ª UGRHI nesta demanda. Destaca-se aí o município

de Ribeirão Preto que detém a 2ª posição de demanda no Estado. A

demanda urbana na UGRHI cresceu em média 3.4%, no período,

ocupando em 2011 a 5ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado,

consumindo 3,7% de seu total, com destaque para o município de

Ribeirão Preto que ocupa a 5ª posição. No âmbito da UGRHI, Ribeirão

Preto consome 84,3% do total. Já a demanda industrial cresceu em

média 4.2% , no período, mesmo tendo sofrido forte queda a partir de

2009. A UGRHI ocupa a 11ª posição no Estado, consumindo 1,98% de

seu total, com destaque para os municípios de Mococa e Jardinópolis,

respectivamente, 15ª e 32ª posições estaduais. No âmbito da UGRHI,

Mococa consome 36,6%, Jardinópolis 19% e Ribeirão Preto 18,3%. Por

sua vez, a demanda rural cresceu em média, no período, a uma taxa de

2,4% a.a, ocupand,o em 2011, a 9ª posição entre as 22 UGRHIs do

Estado, consumindo 6,4% de seu total, com destaque para os municípios

de Casa Branca (5ª posição) e Tambaú (35ª posição). No âmbito da

UGRHI, Casa Branca consome 34,4%, Tambaú 11%, Itobi 9,7%, Vargem

Grande do Sul 9,5% e Mococa 9,1%. A demanda para outros usos

mesmo tendo um crescimento médio de 14,3% a.a. continua

representando, aproximadamente, 1% da demanda total da UGRHI.

Aspectos Críticos: Água subterrânea: aumento no consumo que

poderá levar a uma superexplotação do Aquífero Guarani. Área Crítica:

Ribeirão Preto e entorno. Ponto Crítico: Demandas por tipos de

usos: Demandas urbanas e rurais por representarem os maiores

consumos. Áreas Críticas: Rural: Bacia do Rio Verde (Casa Branca,

Itobi, Vargem Grande do Sul e São José do Rio Pardo) e do Ribeirão das

Congonhas (Casa Branca). Área Urbana: município de Ribeirão Preto e

entorno. Orientação para Gestão: Demanda Urbana: Educação

ambiental, e priorização de investimentos do setor público em redução de

perdas e ampliação e recuperação de sistemas de reservação de água,

como tambem em programas de reúso de água, e quando subterrânea:

adoção de restrições com relação ao uso das águas do Aquífero Guarani

(semelhantes às restrições de Ribeirão Preto). Rural: Incremento da

fiscalização e estímulo à adoção de técnicas de irrigação inovadoras,

uso racional da água, incentivo à formação de associação de usuários de

água para uso rural, reúso de água, cadastramento dos usuários junto ao

DAEE.

Demanda total
de água

(m³/s)

10,56 13,53 12,95 12,09 12,37

Demanda de
água superficial

(m³/s)

6,06 8,79 8,08 7,11 7,18

Demanda de
água

subterrânea
(m³/s)

4,50 4,74 4,88 4,98 5,18

4,71

Demanda
industrial de

água
(m³/s)

2,08 4,25 3,52 2,55 2,55

Demanda
urbana de água

(m³/s)

3,98 4,45 4,56 4,65

5,00

Demanda para
outros usos de

água
(m³/s)

0,06 0,07 0,07 0,11 0,11

Demanda rural
de água

(m³/s)

4,45 4,77 4,81 4,79
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2007 2008 2009 2010 2011

Balanço

Situação Síntese da Situação e

Orientações para gestão

Demanda total (superficial e subterrânea) em relação ao Q médio a

UGHRI-4 ocupa a 10ª posição (8,9%) em relação às demais, sendo

inferior ao valor do Estado (9,6%). Destacam-se os municípios de

Ribeirão Preto (46,6%) e Itobi (23,4%) em situação crítica e, Vargem

Grande do Sul (17%), Casa Branca (13,6%) e Mococa (10,1%) em

situação de atenção. Quanto à Demanda total (superficial e

subterrânea) em relação ao Q95% a UGHRI ocupa a 8ª posição (28,1%)

em relação às demais UGHRIs, sendo superior ao valor do Estado

(23,9%). Destacam-se os municípios de Ribeirão Preto (144%), Itobi

(74%) e Vargem Grande do Sul (50%) todos em situação crítica e, ainda,

Casa Branca (39,9%) e Mococa (32%) em situação de atenção.

Demanda superficial em relação a vazão mínima superficial (Q 7,10) A

UGHRI ocupa a 9ª posição (23,9%) em relação às demais UGHRIs,

sendo inferior ao valor do Estado (27,9%). Destacam-se os municípios de

Itobi (108,9%), Vargem Grande do Sul (72,9%) e Casa Branca (58,2%)

em situação critica e, ainda, Mococa (45,1%), Santa Rosa de Viterbo

(36,6%), Jardinópolis (31,3%) e Tambaú (30,2%) em situação de

atenção. Quanto à Demanda subterrânea em relação as reservas

explotáveis: A UGHRI ocupa a 5ª posição (37%) em relação às demais

UGHRIs, apresentando estado de atenção em toda a série e bem

superior ao valor do Estado (13,7%). Destacam-se os municípios de

Ribeirão Preto (431,6%) e Serrana (83,9%) que apresentam índices de

situação crítica. Orientação para Gestão: Quanto aos dados, aprimorar

sua definição, bem como sua consistência. Elaboração de novos

estudos para a atualização dos parâmetros hidrológicos utilizados na

metodologia de regionalização hidrológica que possibilitem calcular os

valores da vazão média de longo período (Qmédio), vazões de

permanência (Q95%) e vazão mínima (Q7,10). Priorizar ações de combate

às perdas nos sistemas de abastecimento público de água, implantando

controle através de medições dos volumes captados versus os volumes

distribuídos, estimular o reúso de água nas indústrias, promover ações de

conscientização do uso racional da água na irrigação e para uso urbano,

incentivar a criação de associações de usuários . OBSERVAÇÕES: Não

estão sendo computadas as demandas de água provenientes de

captações superficiais em cursos d´água de domínio da União, visto que

estas são autorizadas pela ANA - Agência Nacional das Águas e,

segundo informações do CRHi, neste trabalho não foi possível incorporá-

los.

Parâmetros

Demanda total em relação à
Qmédio

(%)

7,6 9,7 9,3 8,7 8,9

24,0 30,8 29,4 27,5 28,1

Demanda total em relação à
Q95%

(%)

Demanda superficial em
relação à Q7,10

(%)

20,2 29,3 26,9 23,7 23,9

Demanda subterrânea em
relação à reserva explotável

(%)
32,1 33,8 34,8 35,6 37,0
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2007 2008 2009 2010 2011

Municípios que apresentam
índice de atendimento de água

"Bom"
(nº)

9 8 8 9 ----

• Síntese da situação: E.06-A: De acordo com o Sistema
Nacional de Informações de Saneamento - SNIS, houve, entre os
dois últimos anos-base, uma discreta melhora neste quesito. O
valor médio da UGRHI passou de 94.6%, em 2009, para 95.5%
porcentagem da população efetivamente atendida por
abastecimento público de água, em 2010. Os municípios de
Altinópolis, Caconde, Cajuru, Casa Branca, Cássia dos
Coqueiros, Divinolândia, Itobi, Santa Cruz da Esperança, São
Sebastião da Grama e Serra Azul apresentaram, em 2010,
índices regulares, isto é, ≥ 50% e < 90% . Portanto, estão abaixo
da média da bacia. Por outro lado, os municípios de Jardinópolis,
Sales Oliveira, São Simão e Tapiratiba não disponibilizaram os
seus dados ao SNIS. Pontos Críticos : Municípios com baixo
índice de atendimento e os municípios que não fornecem os
dados para inclusão no sistema.

• Orientações para gestão: Priorização para a expansão dos
sistemas de abastecimento público nos municipios com baixo
índice de atendimento e tomar as medidas indutivas, no sentido
de motivar os municípios a fornecerem regularmente os dados
para alimentação do sistema.

Proporção de efluente
doméstico coletado em relação

ao efluente doméstico total
gerado

(%)

99,0 99,0 99,4 99,5 99,6

Proporção de efluente
doméstico tratado em relação

ao efluente doméstico total
gerado

(%)

52,0 61,0 71,9 74,8 80,8

Proporção de redução da carga
orgânica poluidora doméstica

(%)

48,9 57,8 68,0 70,1 75,2

Carga orgânica poluidora
doméstica remanescente

(kg DBO/dia)
27.886 22.494 17.183 16.179 14.227

Resíduo sólido domiciliar
gerado

(ton/dia)
578,4 561,6 566,3 602,5 608,4

Resíduo sólido domiciliar
disposto em aterro enquadrado

como Adequado
(%)

12 90 88 92 90

Municípios que dispõem
resíduos em aterros com IQR

Adequado
(nº)

9 13 16 17 15

Saneamento básico - Manejo de resíduos sólidos

• Síntese da situação: Geração: Observa-se uma crescente geração de

RSD ton/dia, sendo que Ribeirão Preto ocupa a 8ª posição estadual

(1,6% do Estado) e representa 70% de geração dos RSD da UGRHI.

Disposição: Após melhoria significativa do indicador no período de 2007

a 2010, foi constatada, em 2011, uma queda do indicador considerado

"Adequado". Ponto Crítico/Área Crítica: O município de Vargem

Grande do Sul que se encontra na referência "Inadequado" durante toda

a série histórica. Já Caconde, Santa Rosa de Viterbo e São José do Rio

Pardo regrediram da situação "Adequado" para "Controlado", os demais

na classificação são: Divinolândia, São Sebastião da Grama, São Simão

e Serra Azul.

• Orientações para gestão: Continuidade das políticas públicas quanto à

implantação estrutural na disposição adequada dos resíduos, bem como

melhoria na gestão das estruturas existentes e incentivo aos

municípios na coleta seletiva, compostagem e educação ambiental

(Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Reparar).

Saneamento básico - Abastecimento de água

Parâmetros
Situação Síntese da Situação e

Orientações para gestão

Saneamento básico - Esgotamento sanitário

• Síntese da situação: Coleta: a UGRHI-4 detém o maior percentual de

coleta do Estado. Apresentando evolução nos índices "Bom". Por outro

lado, lembramos que a população rural carece de dados sobre sua

infraestrutura de saneamento. Tratamento: Apresentou melhoria

constante de 2007 a 2011, mas a UGRHI continua classificada como

"Regular". O indicador da UGRHI é superior ao do Estado (54,9%). A

evolução de 2010 para 2011 foi de 8%. Pontos críticos : Municípios com

ICTEM "Péssimo": Caconde, Jardinópolis, São José do Rio Pardo, São

Simão e Serrana; e São Sebastião da Grama com ICTEM "Ruim". E

ainda os Distritos de Cruz das Posses (Sertãozinho) e Cândia (Pontal).

• Orientações para gestão: Coleta: Apesar de se ter cerca de 99,6%

do efluente doméstico urbano gerado coletado, continuar as ações para

aproximação sucessiva da universalização da coleta urbana e,

levantamento da infraestrutura de saneamento da população rural e

definição políticas públicas de incentivo ao saneamento " in loco" com a

complementação necessária de educação ambiental. Tratamento:

Priorização de recursos para implantação de estações de tratamento de

esgotos em municípios que não as possuem - Caconde, Jardinópolis,

São José do Rio Pardo, São Simão e Serrana; e àqueles que

necessitam de ampliação e complementação - com prioridade para São

Sebastião da Grama.
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Situação

2012

Síntese da Situação e

Orientações para gestão

• Síntese da situação: O IQA permaneceu na categoria "Bom" para os 4 pontos existentes no Rio Pardo, ao longo da série histórica,

apresentando uma das melhores médias entre as UGRHIs do Estado. A tendência do parâmetro é de melhora, visto que entraram em

funcionamento, em 2011, as ETEs de Tapiratiba, Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Tambaú e Cravinhos.

A partir de 2011 foram adicionados 2 pontos de monitoramento , ambos no ribeirão Preto, que se apresentaram, no mesmo ano, um com

IQA "Bom" e outro com IQA "Regular".

• Orientações para gestão: 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. Ponto Crítico: Municípios sem tratamento de esgotos implantados ou com tratamento parcialmente implantado. Área

Crítica: Caconde, Jardinópolis, São José do Rio Pardo, São Simão e Serrana; e São Sebastião da Grama e os distritos de Cruz das

Posses e Cândia. Orientação Gestão: Priorização de recursos para implantação de estações de tratamento de esgotos em municípios

que não as possuem e naqueles que necessitam de ampliação e complementação.

IVA - Índice de Qualidade das

Águas para a Proteção da Vida

Aquática

IET - Índice de Estado Trófico

Síntese da Situação e

Orientações para gestão

• Síntese da situação: A análise dos 4 pontos do Pardo indica uma melhora geral no conjunto IVA, com destaque para o ponto de

amostragem PARDO 02010 (de "Bom" para Ótimo") e PARDO 02600 (de "Regular para "Bom"). Já o IET, no ano de 2011, melhorou,

consideravelmente, em relação à série histórica.

• Orientações para gestão: Considerando que o Índice do Estado Trófico avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por

nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e, considerando também que, para o cálculo deste índice, são

consideradas as variáveis Clorofila e Fósforo Total, além do fato de que, para o cálculo do IVA, além das variáveis do IET, incluem-se

também as variáveis essenciais para a vida aquática como o Oxigênio Dissolvido, pH e Toxicidade, assim como as Substâncias Tóxicas,

sugere-se a priorização de recursos para a implantação de estações de tratamento de esgotos em municípios que não as possuem e

naqueles que necessitam de ampliação e complementação, bem como em áreas agrícolas sem manejo adequado e áreas sem cobertura

de mata ciliar.

Qualidade das águas

Parâmetros

IQA - Índice de Qualidade das

Águas
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Situação

2012

IPAS - Indicador de

Potabilidade das Águas

Subterrâneas - Relatório

CETESB - 2007/2009

Síntese da Situação e

Orientações para gestão

• Síntese da situação: A potabilidade das águas subterrâneas brutas é um dos indicadores de qualidade e, qualquer desconformidade

neste índice, representa a necessidade de tratamentos adicionais da água, além da cloração, antes de ser distribuída para o consumo

humano. O parâmetro apresenta a proporção de amostras desconformes em relação aos padrões de potabilidade das águas, refletindo as

condições relativas à potabilidade das águas de abastecimento, com base em valores de referência pré-estabelecidos para fins de

consumo humano, de acordo com a portaria MS 518/2004. Os dados são coletados semestralmente e publicados tri-anualmente pela

CETESB no Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo. A última publicação corresponde ao triênio

2007/2009 e aguarda-se a publicação do triênio 2010/2012.

• Orientações para gestão: identificar e descrever as ações que devem ser executadas, visando reorientar a evolução tendencial do

indicador para minimizar seus efeitos negativos sobre os recursos hídricos e sobre o meio ambiente, ações estas que devem integrar o

PBH.

Qualidade das águas (continuação)

Parâmetros
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4. Análise da Situação dos Recursos Hídricos na Bacia

Hidrográfica

Neste capitulo, expõem-se por temas: as Variáveis, os Indicadores e, nestes,
seus Parâmetros.

Os Parâmetros, que são os dados propriamente ditos, expostos nas
planilhas constantes dos Anexos 6.1 e 6.2, encontram-se identificados de diversas
formas:

• Em ícones (carinhas), identificando a partir de símbolos a situação dos
dados (se favoráveis, não favoráveis ou em estado de atenção), segundo
um padrão de referência, também disponível no Anexo 6.3.

• Em gráficos, quando não há estabelecido um padrão de referência e é
importante que os dados sejam apresentados em escalas de divisão, para
melhor representatividade.

• Em mapas, quando a espacialização da informação é fundamental.

• Em números, apenas quando não seja possível a apresentação nos
três casos anteriores.

Explicitam-se, no capítulo, também as análises e comentários da evolução dos
parâmetros da UGRHI e/ou suas relatividades comparadas com as demais UGRHIs.
São destacados, ainda, quando pertinentes, os dados globais do Estado e, em alguns
casos, quando relevantes, as análises específicas de Municípios componentes da
bacia.

Nos comentários do RS 2011/2012 identificam-se áreas e pontos críticos
merecedores de destaques e atenção na gestão dos recursos hídricos da UGRHI-4.



Parâmetros Análise do Indicador

FM.01-A -Taxa

geométrica de

crescimento

anual (TGCA): %

a.a.

Tendência: A UGRHI-4 apresentou a quarta maior TGCA entre as demais

UGRHIs. Entre 2000/2011 oito municípios da bacia apresentaram TGCAs

maiores que a estadual (1,09% aa): Cinco destes são Ribeirão Preto e os de

seu entorno: Jardinópolis, Cravinhos, Serrana e Brodowski, que concentram

66,47% da população da bacia; no sexto - Serra Azul, ocorreu aumento da

população carcerária (TGCA de 4,2% a.a.). Ribeirão Preto e Serrana,

apresentam os maiores percentuais de Densidade Demográfica, 945,25 e

314,28 hab/km²; abrigam 58,29% da população da bacia, vizinhos com eixo

geográfico de comunicação em área de recarga do Aquífero Guaraní (ver mapa

no parâmetro E.05-A). As maiores taxas de urbanização, maiores ou iguais a

96% são também dos municípios de Ribeirão Preto e os de seu entorno. Todos

recorrem às águas subterrâneas para abastecimento público e atividades

econômicas, tendo parte de suas áreas situadas, em porções não confinadas

do Aquífero Guarani.

FM.03-A -

Densidade

demográfica:

hab/km2

Ponto Crítico: Ribeirão Preto. Área Crítica: Ribeirão Preto e os municípios de

seu entorno. Orientação para Gestão: Uso racional das águas, ocupação

restritiva/controlada das áreas de recarga do Aquífero Guarani; ações de

preservação da qualidade da água.

FM.03-B - Taxa

de urbanização:

%

A cidade de Ribeirão Preto, mesmo permanecendo com o IPRS elevado

durante o período analisado, é merecedora de atenção especial em sua

qualidade de vida pelo peso que a sua população tem no total de população da

bacia. Como registro dessa importância, ressaltamos que, conforme o

IBGE/Censo 2010, 5% dos 347.274 domicílios particulares permanentes

existentes na UGRHI, isto é, 17.475 domicílios, tinham rendimento nominal

mensal domiciliar per capita de até 1/4 de salário mínimo (em tese, a camada

de menor poder aquisitivo). Por outro lado, 8.420 desses domicílios (48,2%)

estavam localizados em Ribeirão Preto, isto é, praticamente a metade da

população de menor renda per capita da bacia concentra-se nesta cidade, o

que indica que merece atenção especial em políticas públicas.

FM.04-A - Índice

Paulista de

Responsabilidad

e Social (IPRS)

FM.04-B -Índice

de

Desenvolvimento

Humano

Municipal (IDH-

M)

4.1 - FORÇA MOTRIZ: Dinâmica demográfica e social

Dados dos parâmetros

Houve uma pequena melhora na qualidade de vida na bacia no período

2006/08. Mais um município foi alçado ao Grupo 1 vindo do Grupo 3, Sales

Oliveira, o outro continua a ser Ribeirão Preto. Tapiratiba também apresentou

melhora, passando do Grupo 4 para 3, assim como Santa Cruz da Esperança,

que passou do Grupo 5 para 4. Entretanto, três municípios apresentaram queda

na qualidade de vida: Divinolândia, Mococa e Serra Azul. Porém se

analisarmos o período como um todo (2004/2008) a tendência geral é de queda

da quantidade e qualidade de vida. O IDHM,

mesmo de dados somente do ano 2000, apresentava também Ribeirão Preto

com o maior índice. Área Crítica: Ribeirão Preto, que apesar de grande

desenvolvimento econômico apresenta sérios problemas sociais, assim como

os municípios de seu entorno pelas altas taxas de crescimento populacional.

Vale citar ainda os municípios menores com baixa qualidade de vida.

Orientação Para Gestão: Políticas de fornecimento social de água associada a

um trabalho de educação para o uso consciente. Ocupação planejada dos

espaços urbanos.
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Parâmetros Análise do Indicador

FM.05-A -

Estabelecimento

s da

agropecuária: nº

de

estabelecimento

s

FM.05-B, C e D -

Agropecuária: nº

de animais

FM.06-B -

Estabelecimento

s industriais: nº

de

estabelecimento

s

Comparado com as outras UGRHIs, o Pardo está em uma situação

intermediária em número de estabelecimentos industriais, acompanhando o

ritmo estadual. O número de indústrias na bacia cresceu 14% no período 2005-

2010, enquanto no Estado cresceu os mesmos 14%. Tendência: Já em

Ribeirão Preto o crescimento de unidades industriais no período foi de 18%. Se

este aumento na quantidade de estabelecimentos industriais reflete uma

pressão real sobre os recursos hídricos da bacia, poderia ser respondido por

um parâmetro que se encontra em espera: FM.06-A "Produção industrial em

relação à água utilizada no setor", que ainda não possui metodologia

consolidada para aquisição dos dados. Porém, como será visto adiante, o

parâmetro P.02-B revela que o valor da demanda industrial de água está em

declínio na UGRHI. Ponto Crítico: o município de Ribeirão Preto abrigava em

2010 mais da metade dos estabelecimentos industriais da UGRHI, criando

assim uma preocupação na demanda de água necessária para suprir esse

parque industrial em crescimento, bem como pelas possibilidades de aumento

de geração de resíduos e efluentes em áreas de vulnerabilidade já

citadas.Orientações para Gestão: Uso Racional das Águas; Incentivo ao

Reuso das Águas; Restrições na Ocupação nas Áreas de Regarga do Aquífero

Guarani e Implantação da Cobrança pelo uso da água.

FM.07-A -

Estabelecimento

s de comércio:

n° de

estabelecimento

s

FM.07-B -

Estabelecimento

s de serviços: n°

de

estabelecimento

s

FORÇA MOTRIZ: Dinâmica econômica

Dados dos parâmetros

A ampliação da área destinada ao plantio de cana-de-açúcar vem diminuindo

as áreas de pastagens, porém o desenvolvimento tecnológico tem permitido

que a pecuária bovina concentre rebanhos em áreas menores. O rebanho

bovino cresceu na UGRHI 4 e, em 2010, representava 2,87% do rebanho

paulista. Já a avicultura, representava, no ano em questão, 3,16% do total

paulista e apresenta municípios, principalmente Mococa, com concentração de

investimentos no setor, com tendências de crescimento local na atividade, o

que pode levar a uma pressão de demanda e qualidade sobre os recursos

hídricos locais. A queda excessiva no número da avicultura merece

confirmações de possíveis outras fontes de dados (como por exemplo o LUPA),

já que se configuraria em mudança sazonal ou uma alteração de atividade

econômica. A outra opção é aguardar o novo valor da série histórica para

constatação da tendência dos dados. Já a suinocultura, única atividade

Agropecuária que teve os dados de 2011 liberados pelo SEADE - 37.917

animais em toda a UGRI, representando 3,26% do total Estadual, sendo essa

participação, menor que em 2010 que foi de 3,57%. Destaque-se que o

município de São José do Rio Pardo no ano de 2011 detinha 34,29% do total

de suínos da UGRHI - 13000 animais.

O número de estabelecimentos comerciais no Estado cresceu no período 2005-

2010 21,7% e, na UGRHI, 22%, o que representava 3,7% das unidades

estaduais em 2010. Em Ribeirão Preto o crescimento, no mesmo período, foi

25,1% e, em 2010, o município abrigava 64,2% das unidades comerciais da

bacia, revelando-se a concentração já verificada em outros parâmetros. Por

outro lado, o número de estabelecimentos de serviços no Estado cresceu no

mesmo período 26,6% e na UGRHI 28,2%, o que representava 3,1% das

unidades estaduais em 2010. Em Ribeirão Preto as unidades cresceram 31,4%

e, em 2010, abrigava 70,4% das unidades dessa atividade na bacia,

reiterando a tendência da concentração econômica no município. Tendência:

concentração das unidades comerciais e das prestadoras de serviços em

Ribeirão Preto. Área Crítica: Ribeirão Preto - pelas concentrações da demanda

de água e geração de resíduos. Orientação Para Gestão: Uso Racional das

Águas; Reuso das Águas; Coleta Seletiva de Resíduos; Restrições nas

Ocupações em Áreas de Recarga do Aquífero Guarani.
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Parâmetros Análise do Indicador

FM.09-A -

Potência de

energia

hidrelétrica

instalada: KW

A potência hidrelétrica instalada na UGRI, 260.024 KW, é oriunda de: 3 CGHs

(Centrais Geradoras Hidrelétricas - são geradoras com capacidade de até

1.000 KW) localizadas 2 no Rio Cubatão e uma no Rio Fartura; 3 PCHs

(Pequenas Centrais Hidrelétricas - geradoras de mais 1000 até 30.000 KW),

sendo duas localizadas no Rio Pardo e uma no Rio Canoas; e 4 UHE (Usinas

Hidrelétricas – geradoras de mais de 30000 KW), sendo 3 localizadas no Rio

Pardo (Caconde, Euclides da Cunha e Limoeiro), e uma no Rio do Peixe em

São José do Rio Pardo.

FM.10-F - Área

inundada por

reservatórios

hidrelétricos:

km2

Devido à pouca relevância e representatividade do gráfico deste parâmetro,

decidiu-se por expô-lo sem maiores comentários.

FM.06-C -

Estabelecimento

s de mineração

em geral: nº de

estabelecimento

s

Não houve variações significativas no número de estabelecimentos de

mineração que, em 2009, representava 4,9% do total estadual. Nota-se, por

outro lado, no mesmo ano, uma concentração em Tambaú (7), São Simão

(14), Casa Branca (8) e Cravinhos (7) na extração de argila para a produção de

cerâmica e, em Serrana (10) e Cajuru (8) na extração de areia, assim como em

Jardinópolis cuja única mineração foi reativada em 2010. O aquecimento da

economia verificado ultimamente, principalmente no setor da construção civil,

chama a atenção para a necessidade de acompanhamento desses dados

quantitativos de estabelecimentos, bem como pelos volumes de suas lavras.

Em consulta ao Cadastro Mineiro – DNPM em 12/2012, constatou-se a

existência de 58 Requerimentos Ativos de Solicitação de Pesquisa para a

extração de areia, a grande maioria no Rio Pardo, em áreas dos municípios de

Serrana, Jardinópolis, Serra Azul, Brodowski, Santa Rosa de Viterbo, São

Simão, Santa Cruz da Esperança, Altinópolis e Cajuru, portanto, em áreas a

montante de Ribeirão Preto, o que ressalta a necessidade de ampliação das

informações (quantidade de pontos, suas localizações e volume de extração)

para melhor acompanhamento dessa atividade mineradora, visando a

manutenção da qualidade das águas do Rio Pardo.

Tendência: aumento nos quantitativos lavrados de argila e areia. Pontos

Críticos: Cajuru, Jardinópolis e Serrana - areia - em função da proximidade a

Ribeirão Preto e, São Simão, Tambaú, Casa Branca e Cravinhos, para argila.

Orientações para Gestão: Fiscalização das Lavras em Operação e

Recuperação de Áreas Degradadas pelas atividades e total de lavras

outorgadas para areia e argila.

FORÇA MOTRIZ: Dinâmica demográfica e social

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

P.01-A -

Demanda total

de água: m3/s

P.01-B -

Demanda de

água superficial:

m3/s

P.01-C -

Demanda de

água

subterrânea:

m3/s

P.02-A -

Demanda urbana

de água: m3/s

P.02-B -

Demanda

industrial de

água: m3/s

P.02-C -

Demanda rural

de água: m3/s

P.02-D -

Demanda para

Outros usos de

água: m3/s

P.02-E -

Demanda

estimada para

abastecimento

urbano: m3/s

P02-A: A UGRHI-4 ocupa a 5ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado de São

Paulo, consumindo 3,7% de seu total, com destaque para o município de

Ribeirão Preto que ocupa a 5ª posição. No âmbito da UGRHI-4, Ribeirão Preto

consome 84,3%, Casa Branca 13,7% e Mococa 10,6%.

P02-B: A UGRHI-04 ocupa a 11ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado de

São Paulo, consumindo 1,98 % de seu total, com destaque para os municípios

de Mococa (15ª posição) e Jardinópolis (32ª posição). No âmbito da UGRHI-04,

Mococa consome 36,6%, Jardinópolis 19% e Ribeirão Preto 18,3%.

P02-C (Demanda Rural) A UGRHI-4 ocupa a 9ª posição entre as 22 UGRHIs do

Estado de São Paulo, consumindo 6,4% de seu total, com destaque para os

municípios de Casa Branca (5º posição) e Tambaú (35ª posição). No âmito da

UGRHI-04, Casa Branca consome 34,4%, Tambaú 11%, Itobi 9,7, Vargem

Grande do Sul 9,5% e Mococa 9,1%.

P02-D (Demanda para Outros Usos) A UGRHI-4 ocupa a 8ª posição entre as 22

UGRHIs do Estado, consumindo 0,80% do total consumido no Estado, com

destaque para o município de Cajuru (17ª posição) e Ribeirão Preto (18ª

posição). No âmbito da UGRHI-4, Cajuru consome 35,5% e Ribeirão Preto

34,3%.

P02-E (Demanda Estimada para Abastecimento Urbano)

A UGRHI-4 ocupa a 8ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado de São Paulo,

com uma demanda estimada para abastecimento público que representa

2,66% do total estimado para o Estado. Destaque para o município de Ribeirão

Preto, cuja demanda estimada representa 62,1% do total da UGRHI-4. Observa-

se, ainda, que a demanda urbana outorgada na UGRHI-4 é 23,8% superior à

demanda estimada para abastecimento público, sendo que no município de

Ribeirão Preto esta mesma proporção atinge 73,2%. No total do Estado, verifica-

se que a demanda estimada para abastecimento urbano é 12,55% superior à

demanda urbana outorgada.

Tendência: Com exceção da demanda para outros usos, que apresentou

crescimento no período de 2007-2011 (0,50% para 0,90%, do total de usos), as

demais (urbana, industrial e rural) não apontam para uma tendência definidana

composição % dos usos.Já as demandas: urbana (4,50 m³/s para 4,70 m³/s),

industrial (2,20 m³/s para 2,50 m³/s) e rural (4,80 m³/s para 5,00 m3/s) tiveram

um pequeno aumento de 2010 para 2011.

Ponto Crítico: Demandas urbanas e rurais por representarem os maiores

consumos. Áreas Críticas: Área Rural: Bacia do Rio Verde (Casa Branca, Itobi,

Vargem Grande do Sul e São José do Rio Pardo) e do Ribeirão das Congonhas

(Casa Branca). Área Urbana: município de Ribeirão Preto e entorno.

Orientação para Gestão: Incremento da fiscalização e estímulo à adoção de

técnicas de irrigação inovadoras, uso racional da água, incentivo à formação de

associação de usuários de água para uso rural, reúso de água, cadastramento

dos usuários junto ao DAEE, adoção de restrições com relação ao uso das

águas do aquífero Guarani (semelhantes às restrições de Ribeirão Preto), aos

demais municípios do Pardo que usam água desse aquífero

Dados dos parâmetros

4.2 - PRESSÃO: Demanda de água

P01-A: A UGRHI-04 ocupa a 8ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado de São

Paulo, consumindo 4,11% do total consumido no Estado, com destaque para o

município de Ribeirão Preto, que ocupa a 5ª posição entre os municípios do

Estado. No âmbito da UGRHI-04, Ribeirão Preto consome 36,8%, Casa Branca

13,7% e Mococa 10,6%.

P01-B:A UGRHI-04 ocupa a 12ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado,

consumindo 2,9% do total Estadual, com destaque para os municípios de Casa

Branca e Mococa (20ª e 29ª posições, respectivamente, entre os municípios do

Estado). No âmbito da UGRHI-04, Casa Branca consome 23,3% e Mococa

17,5%.

P01-C: A UGRHI-04 ocupa a 4ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado,

consumindo 10,3% do total Estadual, com destaque para o município de

Ribeirão Preto (2ª posição entre os municípios do Estado, consumindo 8,7%,

sendo que em 1º e 3º lugares, respectivamente, figuram Capivari e São Paulo).

No âmbito da UGRHI-04, Ribeirão Preto consome 84,1%, Serrana 3,2%, São

Simão 1,6% e Brodowski 1,5%.

Tendência: A tendência de queda da demanda total de água observada no

período de 2008 a 2010 reverteu-se em 2011, constatando-se pequeno

aumento (de 11,6 m³/s para 12,4m³/s, ou seja, 6,9%). Mantém-se a tendência

observada desde 2008 de aumento proporcional da demanda de água

subterrânea que, naquele ano, representava 35% e, em 2011, passou para

42% e redução proporcional da demanda superficial que, em 2008,

representava 65% e, em 2011, passou para 58% da demanda total de água na

UGRHI. Ponto Crítico: aumento no consumo de água subterrânea que poderá

levar a uma superexplotação do aquífero Guarani. Área Crítica: Ribeirão

Preto e entorno. Orientação para Gestão: Educação ambiental, e

priorização de investimentos do setor público em redução de perdas e

ampliação e recuperação de sistemas de reservação de água, como também

em programas de reúso de água.
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Parâmetros Análise do Indicador

P.03-A -

Captação

superficial em

relação à área

total da bacia: nº

de outorgas/

1000 km2

P.03-B -

Captação

subterrânea em

relação à área

total da bacia: nº

de outorgas/

1000 km2

P.03-C -

Proporção de

captações de

água superficial

em relação ao

total: %

P.03-D -

Proporção de

captações de

água

subterrânea em

relação ao total:

%

PRESSÃO: Demanda de água (continuação)

P03-A: A UGRHI-4 ocupa a 3ª posição (79,4) entre as 22 UGRHIs do Estado,

sendo maior que a do Estado (41,33). Na UGRHI-04, destacam-se Vargem

Grande do Sul, com 466 captações outorgadas por 1.000 Km2 (3ª posição no

Estado), Itobi com 353,51 (5ª posição no Estado) e Casa Branca (13ª posição

no Estado). P03-B: A da UGRHI-04 ocupa a 6ª posição (70,0) entre as 22

UGRHIs do Estado, sendo maior que aquela referente ao Estado (64,6). Na

UGRHI-04, destaca-se o município de Ribeirão Preto, com 786 captações

subterrâneas outorgadas por 1.000 Km2 (25º do Estado). P03-C: Na UGRHI-04

o número de captações superficiais outorgadas representa 53,1% do total de

captações, sendo que no Estado esta proporção é da ordem de 39,90%. São

destaques na UGRHI-04 os municípios de Divinolândia e Tapiratiba com 100%,

Itobi (98%) e Casa Branca (90%).

P03-D: Na UGRHI-04 o número de captações subterrâneas outorgadas

representa 46,9% do total de captações, sendo que no Estado esta proporção é

da ordem de 60,1%. São destaques na UGRHI-04 os municípios de Serrana

(100%), Ribeirão Preto (89,2%) e Sales Oliveira (68,7%).Tendência: No

período de 2007 a 2011, a densidade de captação (número de captações

outorgadas para cada 1.000 Km2) aumentou tanto para as superficiais (passou

de 69,9 para 79,4) quanto para as subterrâneas (passou de 46,9 para 70),

observando-se, porém, que a proporção entre o número de captações

superficiais outorgadas e o número total de captações outorgadas (superficiais+

subterrâneas) caiu neste período de 60% para 53,1 %, enquanto que a

proporção entre o número de captações subterrâneas outorgadas e o número

total de captações outorgadas subiu neste período de 40% para 46,9%. Ponto

Crítico/Área Crítica: Municípios de Ribeirão Preto e Vargem Grande do Sul por

apresentarem índices muito superiores ao índice estadual. Orientação para

Gestão: Em nosso entendimento não representam significância para o

relatório, visto que essas informações seriam significativas com o cruzamento

de dados de vazões, ou volumes captados, e as sua localizações geográfica.

Com a inclusão de informações geográficas e de volumes seria importante

manter esses dados.

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

P.04-A - Resíduo

sólido domiciliar

gerado: ton/dia

A UGRHI-04 ocupa a 7ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado, gerando

2,29% dos Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD totais do Estado, com

destaque para o município de Ribeirão Preto, que ocupa a 8ª posição

estadual (1,6% do Estado). No âmbito da UGRHI-04 Ribeirão Preto gera

70,3% do total. Tendência: No período de 2008 a 2011 houve um aumento na

quantidade de resíduo sólido gerado na UGRHI-04, passando de 561,6 ton/dia

para 608,4 ton/dia. As quantidades de RSDs geradas nos municípios são

estimadas com base na população urbana de cada cidade e em índices de

produção de resíduos por habitante. Com referência ao número de habitantes,

foram adotados até 2007 os censos demográficos do IBGE, atualizados para os

anos correspondentes, com a aplicação de índices de crescimento fornecidos

por aquele Instituto. A partir de 2008, tendo em vista a recontagem da

população de 601 municípios paulistas realizada pelo IBGE em 2007 (aqueles

com população abaixo de 250.000 habitantes), adotou-se como população

urbana dos municípios aquela calculada a partir da estimativa da população de

2008 publicada pelo IBGE (Inventário Estadual de Resíduos Sólidos

Domiciliares 2008, CETESB). Esta mudança metodológica explica a queda no

dado da quantidade de resíduo sólido domiciliar gerado de 2007 para 2008.

Como o censo 2010 considerou a contagem de população para todos os

municípios, foi determinada com precisão a população de Ribeirão Preto e

constatado o seu expressivo aumento. Assim pode ser estimada a quantidade

de resíduo sólido domiciliar gerado em 2010, o que explica o crescimento deste

dado para este último ano. Área/Ponto Crítico: Ribeirão Preto - 70% de

geração dos RSD da UGRHI. Orientação para Gestão: Implantação de

Políticas de redução na geração de resíduos sólidos, combate ao desperdício,

reaproveitamento e reciclagem de resíduos: reciclagem / compostagem.

P.05-C - Carga

orgânica

poluidora

doméstica: kg

DBO/dia

P.05-C-Carga orgânica poluidora doméstica REDUZIDA (kg DBO/dia) A UGRHI-

4 ocupa a 5ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado, representando 4,40% do

total reduzido no Estado, com destaque para o município de Ribeirão Preto que

ocupa a 3ª posição(1ª São Paulo e 2ª Campinas). No total da UGRHI-04,

destaque para Ribeirão Preto que gera 71,98% e Mococa (7,10%). P.05-C

Carga orgânica poluidora doméstica REMANESCENTE (kg DBO/dia) Com

relação à geração de carga orgânica poluidora doméstica remanescente (sem

tratamento + tratada sem redução), a UGRHI-4 ocupa a 9ª posição entre as 22

UGRHIs do Estado, gerando 1,22% de seu total. No âmbito da UGRHI-4,

destaque para os municípios de São José do Rio Pardo (17,14%), Serrana

(14,78%), Jardinópolis (13,91%) e Ribeirão Preto (13,23%). Tendência: No

período de 2008 a 2011 houve um aumento da carga orgânica poluidora

doméstica, passando de 53.319 kg.DBO/dia para 57.404 kg.DBO/dia, porém

com significativa redução, neste período, dos percentuais referentes à carga

remanescente que passou de 42,20% para 24,80% e consequentemente,

aumento da carga reduzida que passou de 57,80% para 75,20%. Este cenário

positivo pode ser explicado pela implantação e operação de novas estações de

tratamento de esgotos na UGRHI-4. Apesar da melhora, não podemos

esquecer que a UGRHI-4 ainda gera uma grande quantidade de carga

remanescente, visto que ocupa a 9ª posição entre as demais UGRHIs do

Estado. No município de Ribeirão Preto, mesmo sendo tratados

aproximadamente 95% do esgoto doméstico gerado, a carga orgânica

doméstica remanescente ainda é bastante significativa quando comparada à

carga orgânica gerada pelos municípios sem tratamento ou com tratamento

precário. Por exemplo: a carga remanescente do município de Ribeirão Preto

equivale àquela gerada por Jardinópolis.Ponto Crítico: Municípios sem

tratamento de esgotos implantados ou com tratamento parcialmente

implantado. Área Crítica: Municípios de São José do Rio Pardo (17,14%),

Serrana (14,78%), Jardinópolis (13,91%) e Ribeirão Preto (13,23%).

Orientação Gestão: Priorização de recursos para implantação de estações de

tratamento de esgotos em municípios que não as possuem e àqueles que

necessitam de ampliação e complementação.

PRESSÃO: Poluição ambiental

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

P.06-A - Áreas

contaminadas

em que o

contaminante

atingiu o solo ou

a água: nº de

áreas/ano

A UGRHI-4 ocupa a 10ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado de São Paulo,

com 66 casos, em sua grande maioria postos de combustíveis, no ano de

2011, representando 1,62% do total de casos no Estado, com destaque para o

município de Ribeirão Preto, que ocupa a 20ª posição entre os municípios do

Estado, com 30 casos registrados. No âmbito da UGRHI-4, o número de

ocorrências no município de Ribeirão Preto representa 45,45% do total da

UGRHI, seguido de Mococa com 9 casos (13,64%) e São José do Rio Pardo

com 6 casos (9,00%).

Tendência: No período de 2009 a 2011 houve um aumento do número de

registros desta natureza (passou de 44 para 66), tendência esta que deverá ser

mantida em função do aumento da fiscalização e licenciamento (postos de

combustíveis).

Ponto Crítico: Postos de Combustíveis.

Área Crítica: Município de Ribeirão Preto que detém o maior número de

postos de combustíveis da UGRHI e que depende 100% das águas

subterrâneas.

Orientação para Gestão: Fiscalização, levantamento e monitoramento dos

postos de combustíveis e antigos lixões.

P.06-B -

Ocorrência de

descarga/derram

e de produtos

químicos no solo

ou na água: n°

de

ocorrências/ano

Com relação ao número de ocorrências desta natureza, a UGRHI-4 ocupa a 17ª

posição entre as 22 UGRHIs do Estado, com 03 casos registrados em 2011 nos

municípios de Cajuru, Divinolândia e Serra Azul .

Tendência: Embora tenha sido constatada uma acentuada redução destas

ocorrências entre o ano de 2010 (9 ocorrências) e 2011 (3 ocorrências), os

dados do período observado (2007 a 2011) não permitem concluir uma

tendência definitiva.

Ponto Crítico/Área Crítica: Rodovias sem, no entanto, a caracterização de

pontos ou áreas de concentração.

Orientação para Gestão: Fiscalização e conscientização das transportadoras

e treinamento de motoristas.

PRESSÃO: Poluição ambiental (continuação)

Dados dos parâmetros
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Parâmetros

P.07-A -

Boçorocas em

relação à área

total da bacia

Parâmetros Análise do Indicador

P.08-A -

Barramentos

hidrelétricos: nº

de barramentos

P.08-D -

Barramentos: nº

total de

barramentos

Dados complementares

PRESSÃO: Interferências em corpos d'água

Análise do Indicador

Entendemos que os indicadores quantitativos de barramentos, P08-A e P08-

D, não representam significância para o relatório, visto que não possuem

dados de volumes dos reservatórios, capacidade de regularização e localização

geográfica.

Dados dos parâmetros

Em nosso entendimento, o mapa de localização de áreas de erosão na bacia, além de estar desatualizado, necessita de um novo diagnóstico, visto que a publicação do trabalho data de

1994, não oferece nenhum outro dado que possibilite uma análise mais apurada. Entretanto, pode-se visualizar que as voçorocas naquele ano disseminavam-se por toda a bacia e, pelos

danos que os processos erosivos podem ocasionar aos corpos d'água, como também pela continuidade de supressão da vegetação nativa ocorrida na bacia, sugerimos que esta

informação seja detalhada internamente pelo próprio Comitê ano a ano.
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Parâmetros Análise do Indicador

O IQA permaneceu na categoria "Bom" para os 4 pontos existentes no Rio

Pardo ao longo da série histórica, apresentando uma das melhores médias do

IQA entre as UGRHIs do Estado. A tendência do parâmetro é de melhora, visto

que entraram em funcionamento, em 2011, as ETEs de Tapiratiba, Vargem

Grande do Sul, Casa Branca, Tambaú e Cravinhos.

A partir de 2011 foram adicionados 2 pontos de monitoramento , ambos no

ribeirão Preto, que se apresentaram, no mesmo ano, um com IQA "Bom" e

outro com IQA "Regular".

E.01-B - IAP -

Índice de

Qualidade das

Águas Brutas

para fins de

Abastecimento

Público: nº de

pontos por

categoria

Dados dos parâmetros

E.01-C (IVA) e E.01-D (IET): A análise dos 4 pontos do Pardo indica uma

melhora geral no conjunto IVA, com destaque para o ponto de amostragem

PARDO 02010 (de "Bom" para "Ótimo") e PARDO 02600 (de "Regular para

"Bom"). O parâmetro IET, no ano de 2011, melhorou, consideravelmente, em

relação à série histórica. A evolução do IET e do IVA pode ser atribuída às

melhorias realizadas nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto na Bacia

com diversos municípios iniciando a operação dos seus sistemas durante o

ano de 2010, destacando-se o ponto de amostragem de IET PARDO 02500 que

passou de "Regular" para "Ótimo". Tendências: Visualiza-se tendência de

melhora da qualidade da água do Pardo nos pontos de monitoramento, devido

ao avanço no tratamento do esgoto sanitário na Bacia. Para a manutenção

desta tendência é necessária a contuinidade do bom funcionamento destas

estruturas e suas ampliações, bem como, é de suma importânica uma melhoria

no controle da poluição difusa, como por exemplo, a adoção de práticas

agrícolas adequadas. Pontos Críticos: Efluentes domésticos lançados in

natura , áreas agrícolas sem manejo adequado e áreas sem cobertura de mata

ciliar

NA

4.3 - ESTADO: Qualidade das águas

E.01-C - IVA -

Índice de

Qualidade das

Águas para a

Proteção da Vida

Aquática: nº de

pontos por

categoria

NA

E.01-A - IQA -

Índice de

Qualidade das

Águas: nº de

pontos por

categoria

O IAP é calculado com a finalidade de avaliar a qualidade das águas destinadas ao abastecimento público e não há pontos de coleta neste sentido na Bacia. Por

isto, não há valores para este índice. No entanto, como explicitado na Revisão do Plano de Bacia de 2008, as águas do Pardo são uma reserva estratégica para o

abastecimento e, portanto, o cálculo do índice se faz necessário. Assim, recomenda-se que seja considerado nos próximos Relatórios de Situação, não só no Rio

Pardo, como também nos demais cursos d´água utilizados para abastecimento público de vários municípios da bacia, quais sejam: Altinópolis (Córrego Mato

Grosso e Córrego Olaria), Caconde (Córrego da Vaca), Divinolândia (Córrego Santo Ambrósio -3 pontos decaptação - e Rio do Peixe), Mococa (Rio Canoas,

Córrego Santa Elisa, Córrego Lambari e Córrego dos Franco), Santa Rosa de Viterbo (Ribeirão Quebra-cuia),São Sebastião da Grama (Córrego da Anhuma),

Serra Azul (Córrego da Serra Azul), Tapiratiba (Ribeirão da Soledade) e Vargem Grande do Sul (Rio Verde). Tendências: Como não temos dados históricos

do IAP, com base no IQA pode-se dizer que há uma tendência de manutenção da boa qualidade das águas, sendo que, em alguns pontos de amostragem, pode-se

alcançar a classificação "ótimo", em decorrência da implantação de novas estações de tratamento em Municípios localizados no Alto Pardo. Pontos Críticos/Áreas

Críticas: Municípios que não possuem tratamento de efluentes domésticos. Orientação para Gestão: Implantação de novos postos de monitoramento da

CETESB em afluentes do Rio Pardo utilizados para abastecimento público e conscientização das Prefeituras no sentido e priorizar a implantação das ETEs.
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Parâmetros Análise do Indicador

E.01-C e E.01-D: Áreas Críticas: Municípios que não possuem tratamento de

efluentes domésticos, tais como: Caconde, Cravinhos, Jardinópolis, São Simão,

Serrana e o Distrito de Cruz das Posses (município de Sertãozinho) e

municípios com deficiência no tratamento, tais como: São José do Rio Pardo

(3,7%) e São Sebastião da Grama (29%); todos os pontos da Bacia onde a

mata ciliar foi suprimida; extensas áreas cultivadas com uso intenso de

irrigação nos municípios de Casa Branca, Itobi, Vargem Grande do Sul, São

José do Rio Pardo, podem representar potencial risco de poluição difusa.

Orientação para Gestão: Medidas para o controle da poluição difusa de

origem agrícola são recomendadas, tais como o controle e fiscalização do uso

de insumos agrícolas, adoção do plantio direto para evitar a exposição do solo,

dentre outros. Para a identificação da qualidade hídrica necessária à vida

aquática, há que se analisar a importância e a possibilidade de inclusão dos

índices de amônia como parâmetro, dada sua elevada toxicidade a peixes e

organismos bentônicos. Necessidade de mapeamento e identificação da mata

ciliar remanescente. Implantação de ETEs nos municíios que ainda não tratam

efluentes domésticos.

E.01-E -

Concentração de

Oxigênio

Dissolvido: nº de

amostras em

relação ao valor

de referência

Em 2011, manteve-se o índice de OD "Bom" nos 4 pontos do PARDO. Já nos

2 novos pontos do ribeirão Preto, o ponto a montante da ETE - Ribeirão Preto

apresentou um OD "Bom" e a juzante da mesma ETE um índice "Ruim".

Ressalte-se que, desde o ponto a montante até o ponto a juzante da ETE, o

ribeirão Preto é receptor de inúmeros lançamentos de esgotos in

natura.Tendência: Manutenção da proporção de OD acima de 5 mg/l. Ponto

Crítico: Municípios sem tratamento ou com tratamento parcial de efluentes

domésticos. Áreas Críticas: Caconde, Cravinhos, Jardinópolis, São Simão,

Serrana e o Distrito de Cruz das Posses (município de Sertãozinho) e

municípios com deficiência no tratamento, tais como: São José do Rio Pardo

(3,7%) e São Sebastião da Grama (29%). Orientação para Gestão:

Conscientização das Prefeituras no sentido de priorizar a implantação das

ETEs e emissários. Acompanhamento e Fiscalização pelos Órgãos Gestores

da implantação dos sistemas de coleta, afastamento e tratamento de esgoto.

ESTADO: Qualidade das águas (continuação)

NA

Dados dos parâmetros

NA

E.01-D - IET -

Índice de Estado

Trófico: nº de

pontos por

categoria
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Parâmetros Análise do Indicador

E.02-A -

Concentração de

Nitrato: nº de

amostras em

relação ao valor

de referência

Verifica-se que no período analisado (2007 a 2009), a proporção de amostras

com nitrato abaixo de 5 mg/l manteve-se constante, atingindo 100%,

destacando-se a UGHRI-4, por apresentar um dos melhores resultados quanto

a este indicador no Estado. Tendência: Manutenção da proporção de nitrato

abaixo de 5 mg/l em 100% das amostras. Ponto/Área Crítica: Não foram

observados pontos críticos na série analisada e não há indicativo de áreas com

potencial de contaminação. Orientação para Gestão: Manutenção de medidas

de controle do uso indiscriminado de fertilizantes à base de nitrato.

O indicador mostra manutenção na quantidade de amostras em conformidade para abastecimento. Segundo informações da CETESB, a amostra desconforme para os parâmetros

alumínio e manganês foi detectada em um único poço (São Simão) dentre os 12 existentes na Bacia. Em 2007, foram detectadas desconformidades no parâmetro bactérias

heterotróficas, no poço de Sales Oliveira. Tendência: Manutenção da qualidade "Ótima" em todos os poços. Ponto Crítico/Área Crítica: Poços com amostra desconforme. Orientação

para Gestão: Dar continuidade aos estudos para a detecção das causas da desconformidade.

ESTADO: Qualidade das águas (continuação)

Dados dos parâmetros

Análise do Indicador

NA

E.02-B - IPAS -

Indicador de

Potabilidade das

Águas

Subterrâneas: %

de amostras

conformes em

relação ao

padrão de

potabilidade
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Parâmetros Análise do IndicadorDados dos parâmetros

E.05-A -

Disponibilidade

per capita de

água

subterrânea:

m3/hab.ano

ESTADO: Disponibilidade das águas

A UGRHI-4 encontra-se na 15ª posição com relação ao índice; porém, superior

65% ao índice estadual (2361 m³/hab.ano). Destaque negativo para os

municípios de Ribeirão Preto (500,2 m³/hab.ano) e Serrana

(1548,20m³/hab.ano), cujos índices são muito inferiores ao valor da

UGRHI.Tendência: Redução progressiva da disponibilidade per capita, em

função do crescimento populacional da bacia, visto que é a única variável da

fórmula, uma vez que, de acordo com a metodologia de cálculo da vazão

média de longo período utilizada, além dos parâmetros hidrológicos, considera-

se também a área da Bacia.

Ponto Crítico: Aumento concentrado da população. Áreas críticas: Ribeirão

Preto (nível crítico) e Serrana (em estado de atenção). Orientação para

Gestão: Elaboração de novos estudos para a atualização dos parâmetros

hidrológicos utilizados na metodologia de regionalização hidrológica que

possibilite calcular os valores da vazão média de longo período, vazões de

permanência e vazão mínima.

A UGRHI-4 encontra-se na 14ª posição em relação às demais UGRHIs.

Destaque negativo para os municípios de Ribeirão Preto (52 m³/hab.ano),

Serrana (160m³/hab.ano) e Vargem Grande do Sul (335 m³/hab.ano), cujos

índices são inferiores ao valor da UGRHI. Tendência: Tendo em vista que a

estimativa da reserva explotável de água subterrânea é calculada pela

diferença entre a vazão de 95% de permanência (Q95%) e a vazão mínima

(Q7,10), da mesma forma que a disponibilidade superficial, sua tendência é a

redução progressiva da disponibilidade per capita, em função do crescimento

populacional da bacia, visto que é a única variável da fórmula, uma vez que, de

acordo com a metodologia de cálculo do Q95% e do Q7,10, além dos

parâmetros hidrológicos, considera-se também a área da bacia. Ponto Crítico:

Aumento concentrado da população. Áreas Críticas: Ribeirão Preto e

municípios do entorno abastecidos pelos recursos hídricos do Aquífero

Guarani. Orientação para Gestão: Elaboração de novos estudos para a

atualização dos parâmetros hidrológicos utilizados na metodologia de

regionalização hidrológica que possibilite calcular os valores das vazões:

média de longo período, de permanência e mínima.

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

m3/hab.ano

E.04-A -

Disponibilidade

per capita -

Qmédio em relação

à população

total: m3/hab.ano

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

m3/hab.ano
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Parâmetros

ESTADO: Disponibilidade das águas (continuação)

Dados complementares

E.05-A -

Disponibilidade

per capita de

água

subterrânea:

dado

complementar

Fonte: Instituto Geológico de São Paulo, 2010
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Parâmetros Análise do Indicador

E.06-A - Índice

de atendimento

de água: %

E.06-A: De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento -

SNIS, este índice apresentou, entre os dois últimos anos-base, uma discreta

melhora. O valor médio da UGRHI passou de 94.6%, em 2009, para 95.5%,

em 2010, mas ainda não oferece condições de caracterização de uma

tendência. Já os municípios de Altinópolis, Caconde, Cajuru, Casa Branca,

Cássia dos Coqueiros, Divinolândia, Itobi, Santa Cruz da Esperança, São

Sebastião da Grama e Serra Azul apresentaram, em 2010, índices regulares,

isto é, ≥ 50% e < 90%. Portanto, estão com índice abaixo da média da bacia.

Por outro lado, os municípios de Jardinópolis, Sales Oliveira, São Simão e

Tapiratiba não disponibilizaram os seus dados ao SNIS. Pontos Críticos:

Municípios com baixo índice de atendimento e os municípios que não

fornecem os dados para inclusão no sistema. Orientação para Gestão:

Priorização para a expansão dos sistemas de abastecimento público nos

municipios com baixo índice de atendimento e tomar as medidas indutivas, no

sentido de motivar os municípios a fornecerem regularmente os dados para

alimentação do sistema.

E.06-B - Taxa de

cobertura do

serviço de coleta

de resíduos em

relação à

população total:

%

Mesmo considerando que os Parâmetros E.06-B, E.06-C e E.06-D, pela

Metodologia FPEIR, são Parâmetros de Resposta (ver diagrama do Sistema à

pag. 3) as observações que cabem quanto aos dados recebidos são: E.06-B:

No ano de 2010 melhorou o número de municípios que apresentaram seus

dados, mas permanecendo ainda 9 omissos: Cravinhos, Itobi, Mococa, Santa

Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana e

Tapiratiba. Por sua vez, cresceram de 8 para 11 os municípios com índice

"Bom" ≥ 90%. O número de municípios com índice "Regular" ≥ 50% e < 90%

decresceram de 3 para 2 - Caconde e Cássia dos Coqueiros. Já o índice

"Ruim" (Cajuru com 0.6), nos parece claramente um equívoco de transcrição de

dados, pois, no ano de 2009, o município apresentou um índice de 99.9%.

Tendência: Nota-se uma clara melhoria na medida em que os dados

municipais vão sendo atualizados. Pontos Críticos: Municípios com baixo

índice de coleta e os municípios que não fornecem os dados para inclusão no

sistema. Orientação para Gestão: Priorização para a melhoria e expansão

dos sistemas de coleta de resíduos nos municipios com baixo índice de

atendimento e tomar as medidas indutivas, no sentido de motivar os municípios

a fornecerem regularmente os dados para alimentação do sistema.

E.06-C - Índice

de atendimento

com rede de

esgotos: %

E.06-C: No ano de 2010 não melhorou o número de municípios que

apresentaram seus dados, permanecendo 4 os municípios omissos:

Jardinópolis, Sales Oliveira, São Simão e Tapiratiba. Os municípios com índice

"Bom" ≥ 90% permaneceram 9. Já o número de municípios com índice

"Regular" ≥ 50% e < 90% cresceu de 9 para 10: Altinópolis, Caconde, Cajuru,

Casa Branca, Cássia dos Coqueiros, Divinolândia, Itobi, Santa Cruz da

Esperança, São Sebastião da Grama e Serra Azul. Tendência: Nota-se uma

persistência nos números de índices "Bom" e "Regular". Pontos Críticos:

Municípios com baixo índice de atendimento e os municípios que não

fornecem os dados para inclusão no sistema. Orientação para Gestão:

Priorização para a melhoria e expansão dos sistemas de coleta de efluentes

domésticos nos municipios com baixo índice de atendimento e tomar as

medidas indutivas, no sentido de motivar os municípios a fornecerem,

regularmente, os dados para alimentação do sistema.

E.06-D - Índice

de perdas do

sistema de

distribuição de

água: %

E.06-D: No ano de 2010 melhorou o número de municípios que apresentaram

seus dados ao SNIS, eram 7, mas permanem ainda 4 omissos: Jardinópolis,

Sales Oliveira, São Simão e Tapiratiba. Os municípios com índice "Bom" ≤

10%, subiram de 1 para 4, mas os índices informados, em nossa opinião,

dependem de melhor apuração, pois são muito baixos para a realidade

brasileira (4.6%, 0.4%, 7.6% e 5.5%). Já o número de municípios com índice

"Regular" > 10% e < 50% cresceram de 12 para 14: Altinópolis, Brodowski,

Cajuru, Cravinhos, Divinolândia, Itobi, Mococa, Ribeirão Preto, Santa Cruz da

Esperança, Santa Rosa de Viterbo, São Sebastião da Grama, Serra Azul,

Serrana e Vargem Grande do Sul. Já o índice "Ruim" ≥ 50% decresceu de 3

para 1 (São José do Rio Pardo - 60%). Tendência: Nota-se uma melhoria

aparente no índice na medida em que os dados municipais vão sendo

atualizados. Pontos Críticos: Municípios com alto índice de perda: São José

do Rio Pardo 60%, Altinópolis 48.8%, Cravinhos 47.1%, Serrana 46.6%,

Ribeirão Preto 45.5%, Brodowski 40.0%, Vargem Grande 36.3% e Mococa

com 34%, e, ainda, os municípios que não fornecem os dados para inclusão no

sistema. Orientação para Gestão: Priorização para a melhoria e expansão

dos sistemas de coleta de efluentes domésticos nos municipios com baixo

índice de atendimento e tomar as medidas indutivas, no sentido de motivar os

municípios a fornecerem regularmente os dados para alimentação do sistema.

ESTADO: Saneamento básico

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

E.07-A -

Demanda total

(superficial e

subterrânea) em

relação ao Q95%:

%

E.07-B -

Demanda total

(superficial e

subterrânea) em

relação ao

Qmédio: %

E.07-C -

Demanda

superficial em

relação à vazão

mínima

superifcial

(Q7,10): %

E.07-D -

Demanda

subterrânea em

relação às

reservas

explotáveis: %

E.07-A: A UGHRI-4 ocupa a 8ª posição (28,1%) em relação às demais

UGHRIs, sendo superior ao valor do Estado (23,9%). Destacam-se os

municípios de Ribeirão Preto (144%), Itobi (74%), Vargem Grande do Sul

(50%), Casa Branca (39,9%) e Mococa (32%) que apresentam índices

superiores aos da UGRHI e do Estado. E.07-B: A UGHRI-4 ocupa a 10ª

posição (8,9%) em relação às demais UGHRIs, sendo inferior ao valor do

Estado (9,6%). Destacam-se os municípios de Ribeirão Preto (46,6%), Itobi

(23,4%), Vargem Grande do Sul (17%), Casa Branca (13,6%) e Mococa

(10,1%) que apresentam índices superiores aos da UGRHI e do Estado.

E.07-C: A UGHRI-4 ocupa a 9ª posição (23,9%) em relação às demais

UGHRIs, sendo inferior ao valor do Estado (27,9%). Destacam-se os

municípios de Itobi (108,9%), Vargem Grande do Sul (72,9%), Casa Branca

(58,2%), Mococa (45,1%), Santa Rosa de Viterbo (36,6%), Jardinópolis

(31,3%), Tambaú (30,2%) e Serra Azul (24,1%) que apresentam índices

superiores aos da UGRH. E.07-D: A UGHRI-4 ocupa a 5ª posição (37%) em

relação às demais UGHRIs, sendo superior ao valor do Estado (13,7%).

Destacam-se os municípios de Ribeirão Preto (431,6%) e Serrana (83,9%) que

apresentam índices superiores aos da UGRHI e do Estado.

Tendências: Verifica-se que houve um acréscimo nos parâmetros E.07-A,

E.07-B e E 07-C, de 2007 para 2008, e uma queda, de 2008 para 2010,

voltando a crescer discretamente em 2011 . Estas flutuações podem estar

associadas à queda na demanda industrial de água, como também pela

mudança de fonte de captação de superficial para subterrânea. Já para o

parâmetro E.07-D constatou-se um aumento constante dos valores, o que

pode ser atribuído ao crescimento populacional na bacia, bem como ao

aumento na quantidade de estabelecimentos industriais, de comércio e

serviços, que fazem uso da água subterrânea.

Ponto Crítico: Demandas subterrâneas que, no período analisado,

apresentaram parâmetros que indicam estado de "Atenção".

Áreas Críticas: Ribeirão Preto e Serrana, cujos parâmetros E.07-D de cada um

dos municípios, os colocam na condição "Crítica".

Orientação para Gestão: Aprimorar a definição dos dados a serem utilizados,

bem como sua consistência. Elaboração de novos estudos para a atualização

dos parâmetros hidrológicos utilizados na metodologia de regionalização

hidrológica, que possibilitem calcular os valores da vazão média de longo

período (Qmédio), vazões de permanência (Q95%) e vazão mínima (Q7,10).

Priorizar ações de combate às perdas nos sistemas de abastecimento público

de água, implantando controle através de medições dos volumes captados

versus os volumes distribuídos, estimular o reúso de água nas indústrias,

promover ações de conscientização do uso racional da água na irrigação e

para uso urbano, incentivar a criação de associações de usuários .

OBSERVAÇÕES: Não estão sendo computadas as demandas de água

provenientes de captações superficiais em cursos d´água de domínio da União,

visto que estas são autorizadas pela ANA - Agência Nacional das Águas e,

segundo informações do CRHi, neste trabalho não foi possível obter as

informações junto àquela Agência.

ESTADO: Balanço

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

E.08-A -

Ocorrência de

enchente ou de

inundação: nº de

ocorrências/

período

Tendência: Redução de eventos de enchentes e inundações em Ribeirão

Preto possivelmente em decorrência dos investimentos em obras de contenção

de enchentes na área urbana do município. No entanto, é necessária uma série

histórica pluviométrica maior que permita conclusões mais consistentes. Ponto

Crítico: Ribeirão Preto, pois historicamente registra ocorrências de inúmeros

eventos de inundação, devido à impermeabilização do solo urbano e carência

de áreas verdes. Orientação para Gestão: Preventivamente a elaboração de

Planos de Macrodrenagem para os municípios que ainda não os possuem,

considerar nas revisões dos Planos Diretores dos municípios (Lei de Uso e

Ocupação do Solo) a questão das áreas permeáveis.

Dados dos parâmetros

ESTADO: Eventos críticos

6
5

0

0

5

10

2009-2010 2010-2011 2011-2012

n
º

d
e

o
c
o
rr

ê
n
c
ia

s

30



Parâmetros Análise do Indicador

I.01-B -

Incidência de

esquistossomos

e autóctone: n°

de casos

notificados/

100.000 hab.ano

Dados obtidos junto ao Sinannet GVE XXIV indicaram ausência de casos de

esquistossomose autóctone no ano de 2009, pois não foram notificados casos

para Ribeirão Preto, o que difere do apresentado no gráfico ao lado.

Tendência: Pela análise do histórico 2007-2010, observamos uma tendência

de quadro controlado quanto à veiculação da doença na UGRHI-4, com

ausência de casos nos quatro anos analisados. É importante destacar que no

mesmo período existem notificações de casos não autóctones na Bacia, o que

descarta a possibilidade de subnotificação dos casos autóctones.

I.02-A - Registro

de reclamação

de mortandade

de peixes: n° de

registros/ano

O registro das reclamações de mortandade de peixes, com ocorrências

confirmadas pela CETESB, tem se mantido estável ao longo dos últimos quatro

anos, variando de 3 a 5 registros/ano. Em 2011, o número de eventos

registrados na UGRHI representou 2,33% do total do Estado. Orientação para

Gestão: Seria importante analisar o local de ocorrência dos registros ao longo

dos anos e suas magnitudes, para verificar se há repetição de eventos que

podem ser ocasionados por situações que poderiam ser evitadas com maior

fiscalização e controle.

Dados dos parâmetros

4.4 - IMPACTO: Saúde pública e ecossistemas
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Parâmetros Análise do Indicador

I.05-C -

Classificação da

água

subterrânea: nº

de amostras por

categoria

Tendência: Os dados de 2007 a 2009 indicam estabilidade e uma média de

8,82% das amostras com problemas de potabilidade das águas subterrâneas.

A quantidade de amostras apresentadas pode não representar a realidade da

qualidade das águas subterrâneas. Orientações para Gestão: Outras fontes

de informação poderiam ser acrescentadas na avaliação do indicador, como os

resultados das análises de água apresentadas ao DAEE para os

procedimentos de outorga, bem como as análises apresentadas pelo SAA -

Sistemas de Abastecimento de Água e pelo SAC - Soluções Alternativas

Coletivas às vigilâncias sanitárias municipais e digitadas no sistema de

informação federal denominado SISAGUA.

NA

Dados dos parâmetros

IMPACTO: Uso da água
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Parâmetros Análise do Indicador

R.01-B - Resíduo

sólido domiciliar

disposto em

aterro: ton/dia de

resíduo/IQR

R.01-C - IQR da

instalação de

destinação final

de resíduo sólido

domiciliar:

enquadramento

entre 0 e 10

2007 2008 2009 2010 2011

99,0 99,0 99,4 99,5 99,6

52,00 61,00 71,91 74,80 80,79

48,9 57,8 68,0 70,1 75,2

R.02-B -

Proporção de

efluente

doméstico

coletado em

relação ao

efluente

doméstico total

gerado: %

Este indicador apresentou melhoria constante de 2007 a 2011, considerado

sempre como "Bom". A UGRHI-4 detém o maior percentual deste índice no

Estado. A discreta variação positiva, entre os anos de 2009 e 2010, deve-se ao

município de Vargem Grande do Sul que evoluiu de 97% para 100%, nos

demais municípios permaneceram os índices anteriores. Orientação para

Gestão: Apesar de se ter cerca de 99,6% do efluente doméstico gerado

coletado, vale a pena destacar a população rural, que carece de dados sobre

sua infraestrutura de saneamento, políticas públicas de incentivo e educação

ambiental.

Dados dos parâmetros

R.02-D -

Proporção de

redução da carga

orgânica

poluidora

doméstica: %

Destaque-se que a UGRHI-4 detém a 6ª colocação do Estado. Este indicador

apresentou melhoria constante de 2007 a 2011. A proporção de efluentes

domésticos tratados em relação ao efluente doméstico total gerado aumentou,

continuamente, ao longo dos anos e, em 2011, a UGRHI continua classificada

como "Regular". No entanto, o indicador da UGRHI é superior ao do Estado

(54,9%). A evolução de 2010 para 2011 foi de 8% , ocasionada pelo início de

operação da ETE de Vargem Grande do Sul.

R.02-C -

Proporção de

efluente

doméstico

tratado em

relação ao

efluente

doméstico total

gerado: %

Destaque-se que a UGRHI-4 figura na 5ª posição entre as UGRHIs do Estado.

O índice estadual foi de 45,7%, em 2011. Na UGRHI, o indicador apresentou

melhoria constante de 2007 a 2011. Apesar de ainda ser considerada como

"Regular", a proporção de redução de carga orgânica poluidora doméstica vem

melhorando continuadamente, pois a UGRHI saiu da situaçao "Ruim", em

2007, para "Regular", de 2008 até 2011. Nota-se que, apesar da UGHRI estar

bem situada nos índices de coleta, deverá melhorar no que diz respeito aos

índices de tratamento e redução de carga orgânica, em decorrência da

construção e do início das operações de novas ETEs.

4.5 - RESPOSTA: Controle da poluição ambiental

Tendência: Após melhoria significativa do indicador no período de 2007 a

2010, foi constatada, em 2011, uma queda do indicador considerado

"Adequado", devido à reclassificação de alguns municípios. Ponto Crítico/Área

Crítica: Registre-se que o município de Vargem Grande do Sul encontra-se na

referência "Inadequado" durante toda a série histórica. Já Caconde, Santa Rosa

de Viterbo e São José do Rio Pardo passaram da situação "Adequado" para

"Controlado". Orientação para Gestão: Continuidade das políticas públicas de

adequação e gestão da disposição dos resíduos domiciliares e de incentivo aos

municípios, fiscalização, coleta seletiva, compostagem e educação ambiental.
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Parâmetros Análise do Indicador

R.02-E - ICTEM

(Indicador de

Coleta e

Tratabilidade de

Esgoto da

População

Urbana de

Município):

enquadramen-to

entre 0 e 10

O ICTEM, na série histórica, apresentou evolução favorável no número de

municípios com índice "Bom". Ressalta-se que essa evolução não retrata,

necessariamente, um aumento no volume de efluente total tratado. Observou-

se que em 2009 entraram em operação as ETEs de Brodowski, Divinolândia e

Tambaú. Em 2010, entrou em operação a ETE de Vargem Grande do Sul. Os

índices dos municípios de Divinolândia e Vargem Grande do Sul evoluíram

significativamente. Em 2011 foram inauguradas as ETEs de Casa Branca,

Cravinhos, Itobi e Tapiratiba. Pontos críticos: Municípios com ICTEM

"Péssimo": Caconde, Cravinhos, Jardinópolis, São José do Rio Pardo, São

Simão e Serrana; e São Sebastião da Grama com ICTEM "Ruim". T endência:

Melhoria do índice em decorrência do aumento da eficiência da ETE de

Cravinhos. Orientação para gestão: Incentivar os municípios com ICTEM

"Ruim" e "Péssimo" a tratrar os efluentes domésticos, políticas públicas de

incentivo e educação ambiental, desenvolvimento de programas de incentivo

de coleta e reciclagem de óleo de cozinha.

RESPOSTA: Controle da poluição ambiental (continuação)

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

R.03-A -

Proporção de

áreas

remediadas em

relação às áreas

contaminadas

em que o

contaminante

atingiu o solo ou

a água: %

R.03-B -

Atendimentos à

descarga/derram

e de produtos

químicos no solo

ou na água: n°

atendimentos/

ano

Nos quatro anos analisados, todas as ocorrências de descarga/derrame foram

atendidas (ver parâmerto P.06-B). Entretanto, observou-se um aumento do

número de ocorrências e, consequentemente, no número de atendimentos em

2010. Em 2009, as ocorrências foram registradas em Ribeirão Preto (1),

Jardinópolis (2) e São José do Rio Pardo (1). Em 2010, registraram-se

ocorrências novamente em Jardinópolis (1) e Ribeirâo Preto (4), mas também

em São Simão (1), Tambaú (1) e Vargem Grande do Sul (2). Os demais

municípios não tiveram os dados fornecidos. As ocorrências nesses municípios

podem estar relacionadas com as proximidades das rodovias: Anhanguera,

Cândido Portinari, e SP 340 (Mococa/Campinas). Apesar de não existir valor de

referência para o indicador, observa-se que a UGRHI apresenta apenas 3,1%

do total dos casos notificados no Estado em 2010. Pontos críticos: grandes

rodovias. Orientações para gestão: Conscientização dos motoristas e

empresas de transporte de cargas perigosas, integração das atividades da

Comissão de Acidentes com Cargas Perigosas com os CBHs.

Não foram obtidos dados desse parâmetro para a UGRHI em 2010 e 2011. Em

2009, o indicador revelou que, do total de áreas contaminadas em que o

contaminante atingiu o solo ou a água, 13,64% foi remediado. É importante

destacar que o processo de descontaminação de uma área não ocorre em

curto prazo, tendo a CETESB o prazo de 5 anos para declarar a área como

remediada. Assim, muitas áreas podem estar em processo de

descontaminação. Pontos Críticos em 2011: Municípios com áreas

contaminadas: Cajuru (2), Cravinhos (1), Divinolândia (1), Jardinópolis (1),

Mococa (9), Morro Agudo (2), Orlânida (2), Pontal (1), Ribeirão Preto (33),

Santa Rosa de Viterbo (2), São José do Rio Pardo (6), Santo Antônio da Alegria

(1), São Simão (1), Serrana (2), Serra Azul (1), Tambaú (3), Tapiratiba (2) e

Vargem Grande do Sul (5). Os demais municípios não tiveram dados

fornecidos. Orientações para gestão: Avaliações continuadas das áreas que

ainda não foram remediadas e das que estão em processo de remediação.

RESPOSTA: Controle da poluição ambiental (continuação)

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

R.04-A -

Densidade da

rede de

monitoramento

pluviométrico: nº

de estações/

1000 km2

R04-B -

Densidade da

rede de

monitoramento

hidrológico: nº

de estações/

1000 km2

Devido à ausência dos dados de 2011, a análise foi prejudicada. Sendo assim,

foram mantidas as considerações do relatório anterior. Esses parâmetros foram

incluídos em 2010, portanto, não é possivel fazer uma comparação histórica

dos dados. Apesar de não existirem valores de referência, observa-se que

ambos os parâmetros estão abaixo das médias do Estado de São Paulo (R.04-

A = 2,16 e R.04-B = 0,48). Orientações para gestão: ampliar a rede de

monitoramento em toda a UGRHI (rio Pardo e afluentes) e principalmente nas

bacias declaradas críticas, Rio Verde e Ribeirão dos Congonhas, a fim de

verificar a criticidade com dados reais coletados em campo. Reativar os postos

de monitoramento já existentes. Atualizar a metodologia de regionalização

hidrológica do Estado de São Paulo com dados de precipitação anual média.

"Necessidade de definição e proposição de uma rede hidrometeorológica

(integrando quantidade e qualidade) para que se possa oferecer dados mais

elaborados aos usuários, planejadores, gestores ou técnicos em geral, de

forma a subsidiar os estudos hidrológicos e de planejamento da utilização dos

recursos hídricos da Bacia" (Relatório Zero, 2000).

RESPOSTA: Monitoramento das águas

Dados dos parâmetros
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Parâmetros Análise do Indicador

R.05-B - Vazão

total outorgada

para captações

superficiais: m3/s

R.05-G - Vazão

outorgada para

uso urbano /

Volume estimado

para

abastecimento

urbano: %

Pela análise do gráfico, os dados revelam que a partir de 2007 há uma vazão

outorgada superior ao volume estimado para abastecimento urbano. Esse

dados podem indicar perdas no sisitema de abastecimento público,

necessidade de reservas e alto consumo. Pontos críticos: Os municípios que

apresentaram, em 2011, valores de outorgas acima de 100% do valor estimado

foram: Altinópolis 299%, Brodowski 129%, Divinolândia 197%, Ribeirão Preto

170%, Santa Rosa de Viterbo 124% e Vargem Grande do Sul 169%. Destaca-

se, ainda, que os demais municípios apresentam vazões outorgadas inferiores

ao volume estimado para abastecimento urbano, indicando poucas outorgas e

controle na gestão. Orientações para gestão: Regularização e/ou revisão das

outorgas, priorizando os municípios com valores inferiores a 100%. Educação

ambiental para os gestores municipais.

Dados dos parâmetros

R.05-C - Vazão

total outorgada

para captações

subterrâneas:

m3/s

Estes dados já foram analisados nos parâmteros P.01-B e P.01-C. Desta

forma, passamos a transcrever suas análises. "P01-B:A UGRHI-4 ocupa a 12ª

posição entre as 22 UGRHIs do Estado, consumindo 2,9% do total Estadual,

com destaque para os municípios de Casa Branca e Mococa (20ª e 29ª

posições, respectivamente, entre os municípios do Estado). No âmbito da

UGRHI-4, Casa Branca consome 23,3% e Mococa 17,5%. P01-C: A UGRHI-4

ocupa a 4ª posição entre as 22 UGRHIs do Estado, consumindo 10,3% do total

Estadual, com destaque para o município de Ribeirão Preto (2ª posição entre

os municípios do Estado, consumindo 8,7%, sendo que em 1º e 3º lugares,

respectivamente, figuram Capivari e São Paulo). No âmbito da UGRHI-04,

Ribeirão Preto consome 84,1%, Serrana 3,2%, São Simão 1,6% e Brodowski

1,5%.

Tendência: A tendência de queda da demanda total de água observada no

período de 2008 a 2010 reverteu-se em 2011, constatando-se pequeno

aumento (de 11,6 m³/s para 12,4m³/s, ou seja, 6,9%). Mantém-se a tendência

observada desde 2008 de aumento proporcional da demanda de água

subterrânea que, naquele ano, representava 35,0% e, em 2011, passou para

42,0% e redução proporcional da demanda superficial que, em 2008,

representava 65% e, em 2011, passou para 58% da demanda total de água na

UGRHI. Ponto Crítico: aumento no consumo de água subterrânea que poderá

levar a uma superexplotação do aquífero Guarani. Área Crítica: Ribeirão

Preto e entorno. Orientação para Gestão: Educação ambiental, e

priorização de investimentos do setor público em redução de perdas e

ampliação e recuperação de sistemas de reservação de água, como tambem

em programas de reúso de água.

RESPOSTA: Controle da exploração e uso da água
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Parâmetros Análise do Indicador

R.09-A -

Unidades de

conservação

(UC): n°

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Ministério

do Meio Ambiente - SNUC - MMAE, há 4 Unidades de Conservação na UGRH-

4. São elas: APA Morro de São Bento, Estação Ecológica de Ribeirão Preto,

Estação Ecológica de Santa Maria, RPPN Palmira. A área total dessas UCs é

de 1.527,50 hectares, que representam 0,18% da área total da UGRHI e

0.006% da área total do Estado. Orientações para gestão: Viabilizar a criação

de novas UCs na UGRHI-4, com base nos estudos do macrozoneamento, no

Plano de Bacia, no Projeto Biota, além de outros estudos disponíveis. Incentivar

projetos de recuperação de matas ciliares, de conexão florestal urbana e rural.

Estimular a educação ambiental.

4 Ucs

Dados dos parâmetros

RESPOSTA: Conservação e recuperação do meio ambiente

38
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5. Considerações Finais

5.1 Temas críticos e/ou áreas críticas para a gestão de recursos hídricos da

UGRHI

5.1.1 Força Motriz – Dinâmicas: Demográfica, Social e Econômica.

 Verifica-se, claramente, a tendência de concentração não só da população

em Ribeirão Preto e seu entorno, como também de diversas atividades

econômicas com os consequentes impactos nos recursos hídricos

(quantidade e qualidade).

 Esta crescente polarização acentuará a superexplotação das águas

subterrâneas, principalmente, do Aquífero Guarani na cidade, bem como a

pressão pela ocupação de suas áreas de recarga que são em determinados

locais de média e alta vulnerabilidade. (Ver mapa de vulnerabilidade dos

Aquíferos, no capítulo 4 – parâmetro E05-A).

 Essa superexplotação ressalta a importância estratégica das águas do Rio

Pardo para o futuro abastecimento de Ribeirão Preto.

 Temos na UGRHI (IBGE 2010) uma população rural de 57.907 habitantes

que carece de estruturas de saneamento rural, sendo que esta ausência

representa riscos de contaminação das águas.

5.1.2 Pressão – Demanda e Poluição Ambiental

Demandas

 Superficial: Áreas pertencentes aos municípios de Casa Branca, Itobi, São

José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul, onde a prática da irrigação

consome grande parte dos recursos hídricos das Bacias do Rio Verde e do

Ribeirão das Congonhas, bacias estas já declaradas críticas pelo Comitê da

Bacia do Pardo - CBH-PARDO.

 Subterrânea: Ribeirão Preto e os municípios de Jardinópolis, Cravinhos,

Serrana e Brodowski.



RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2011 ___ CBH - PARDO

40

Poluição Ambiental

 Geração de Resíduo Sólido Domiciliar: Ribeirão Preto, pois gera 70%

dos resíduos sólidos domiciliares da UGRHI. Como veremos mais

detalhadamente (nos parâmetros de Resposta) os municípios de Vargem

Grande do Sul e São Sebastião da Grama não possuíam, em 2011,

disposição adequada dos resíduos.

 Carga Orgânica Doméstica: Municípios sem sistemas de tratamento de

esgotos implantados ou com tratamento parcialmente implantado, que eram

em 2011: Caconde, Cravinhos, Jardinópolis, São José do Rio Pardo, São

Sebastião da Grama, São Simão, Serrana e os Distritos de Cruz das

Posses (Sertãozinho) e Cândia (Pontal).

 Quantidade de áreas contaminadas em que o contaminante atingiu o

solo ou a água: conforme CETESB-2011, a UGRHI possuía um total de 66

áreas contaminadas, sendo a grande maioria postos de combustíveis.

Destes municípios Ribeirão Preto detinha 30 e Mococa 9. Ribeirão Preto

pode ser caracterizada como a área crítica, neste quesito, uma vez que

apresenta o maior número de postos de combustíveis da UGRHI e também

por depender, exclusivamente, das águas subterrâneas para o

abastecimento público.

 Deve-se considerar, ainda, o potencial contaminante dos antigos lixões que

merecem melhor detalhamento de suas posições geográficas.

 Cursos d’água sem proteção de matas ciliares são mais suscetíveis aos

impactos de poluição ambiental, principalmente em áreas rurais de

produção intensiva.

5.1.3 Estado das Águas

Da qualidade das águas

 Os índices de qualidade da água demonstram, de uma maneira geral, que a

qualidade das águas superficiais vem melhorando no decorrer dos últimos

anos, bem como vem se mantendo a qualidade das águas subterrâneas,

mas a UGRHI ainda carece de uma maior rede de monitoramento. Hoje,

temos uma densidade (no de pontos/1000km2) para as águas superficiais

de 0,67 e para as subterrâneas de 1,33.

Conforme a revisão do Plano de Bacia – CPTI / 2008: a rede de

monitoramento da CETESB não possui pontos espaçados seguindo uma

malha constante, mas pretende-se, ao longo do tempo, e com parcerias
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com outros órgãos estaduais, municipais e com instituições privadas, atingir

a seguinte distribuição:

o um ponto a cada 25 km² (40 pontos /1000 k²) em áreas com

iminente risco de poluição;

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

priorizados em função da vulnerabilidade e de atividades antrópicas

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

 Quanto ao IAP - Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de

Abastecimento Público, não há mais pontos de coleta neste sentido, na

Bacia. Portanto, não há valores para este índice. Entretanto, como

explicitado na Revisão do Plano de Bacia de 2008, as águas do Pardo são

uma reserva estratégica para o abastecimento da UGRHI e, assim sendo, o

cálculo do índice se faz necessário. Recomenda-se que seja analisada a

possibilidade de coleta e cálculo dos valores do IAP, não só no Rio Pardo

como também nos demais cursos d´água utilizados para abastecimento

público de vários municípios da bacia, quais sejam: Altinópolis (Córrego

Mato Grosso e Córrego Olaria), Caconde (Córrego da Vaca), Divinolândia

(Córrego Santo Ambrósio - 3 pontos de captação - e Rio do Peixe), Mococa

(Rio Canoas, Córrego Santa Elisa, Córrego Lambari e Córrego dos Franco),

Santa Rosa de Viterbo (Ribeirão Quebra-cuia),São Sebastião da Grama

(Córrego da Anhuma), Serra Azul (Córrego da Serra Azul), Tapiratiba

(Ribeirão da Soledade) e Vargem Grande do Sul (Rio Verde).

 Para a continuidade de melhoria da qualidade da água registram-se, ainda,

as necessidades de:

 Implantação de sistemas de tratamento de efluentes

domésticos em Caconde, São José do Rio Pardo, Serrana,

São Simão, Itobi, Jardinópolis, Distritos de: Cruz das Posses

(Sertãozinho) e Cândia (Pontal), bem como a correção de

deficiências em São Sebastião da Grama.

 Correção de áreas sem cobertura de mata ciliar.

 Atenção com as extensas áreas cultivadas com uso intenso

de irrigação nos municípios de Casa Branca, Itobi, Vargem

Grande do Sul, São José do Rio Pardo que podem

representar potencial risco de poluição difusa.

 Controle dos quantitativos de aplicação de defensivos

agrícolas e destinação de seus resíduos que podem

representar um grande risco para o solo e para a qualidade

dos recursos hídricos, em termos de contaminação. Não

existem dados disponíveis sobre seus quantitativos e

destinações finais na UGRHI-4.

 Pesquisa e acompanhamento detalhado no poço de São

Simão, tendo em vista a desconformidade nele localizada.
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Da Disponibilidade das águas

 Disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total

Áreas críticas: Ribeirão Preto (nível crítico) e Serrana (em estado de

atenção).

 Disponibilidade per capita de água subterrânea

Áreas Críticas: Ribeirão Preto e municípios do entorno abastecidos pelos

recursos hídricos do Aquífero Guarani.

Saneamento básico (Ver notação no item 7 - Observações Metodológicas)

 Índice de atendimento de água (%)

Este índice representa a porcentagem da população que é efetivamente

atendida por abastecimento público de água. Municípios que podem

melhorar os índices de atendimento: Altinópolis, Caconde, Cajuru, Casa

Branca, Cássia dos Coqueiros, Divinolândia, Itobi, Santa Cruz da

Esperança, São Sebastião da Grama e Serra Azul apresentaram, em 2010,

índices regulares de abastecimento, isto é,  ≥ 50% e < 90%. Portanto, estão 

com índice abaixo da média da bacia que foi de 95,5%. Por outro lado, os

municípios de Jardinópolis, Sales Oliveira, São Simão e Tapiratiba não

disponibilizaram os seus dados ao SNIS.

 Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos

domiciliares (%):

Municípios mais críticos são aqueles que podem melhorar os índices, pois

estão classificados como "Regular"  ≥ 50% e < 90% - Caconde e Cássia 

dos Coqueiros.

Foram nove os municípios omissos nesta informação junto ao SNIS-2010:

Cravinhos, Itobi, Mococa, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de

Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana e Tapiratiba, o que prejudica a

análise de desempenho da UGRHI.

 Índice de perdas do sistema de distribuição de água (%):

Municípios com alto índice de perda: São José do Rio Pardo 60%,

Altinópolis 48.8%, Cravinhos 47.1%, Serrana 46.6%, Ribeirão Preto 45.5%,

Brodowski 40.0%, Vargem Grande 36.3% e Mococa com 34%, e, ainda, os

municípios que não forneceram os dados para inclusão no sistema:

Jardinópolis, Sales Oliveira, São Simão e Tapiratiba.

Balanço

 Demanda total (superficial e subterrânea) em relação ao Q95%: % e,

 Demanda total (superficial e subterrânea) em relação ao Qmédio: %
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Municípios com maiores índices: Ribeirão Preto, Itobi, Vargem Grande do

Sul, Casa Branca e Mococa.

 Demanda subterrânea em relação às reservas explotáveis: %

Ponto Crítico: Demandas subterrâneas que, no período analisado,

apresentaram parâmetros que indicam estado de "Atenção". Áreas

Críticas: Ribeirão Preto e Serrana, situações estas definidas pelos próprios

parâmetros.

Eventos críticos

 Ocorrência de enchente ou de inundação: nº de ocorrências/período

Mesmo não tendo havido ocorrência em 2011/2012, a área que merece

maior atenção é Ribeirão Preto, pois historicamente registra ocorrências de

inúmeros eventos de inundação, devido à impermeabilização do solo

urbano e carência de áreas verdes.

5.1.4 Impacto: Saúde pública e ecossistemas (Ver notação no item 6 -

Observações Metodológicas)

Não foram registrados, no período, impactos na saúde, cujo único dado

para análise é a incidência de esquistossomose autóctone: n° de casos

notificados/100.000 hab./ano.

 Registro de reclamação de mortandade de peixes: n° de registros/ano

Foram quatro os registros de mortandade de peixes, o que representa a

média desses eventos em anos anteriores.

5.1.5 Resposta

Controle da poluição ambiental

 Resíduo sólido domiciliar disposto em aterro: ton./dia de resíduo/IQR

O município de Vargem Grande do Sul foi o único que se encontrava na

referência "Inadequado". Já os municípios de Caconde, Santa Rosa de

Viterbo e São José do Rio Pardo passaram da situação “Adequada” para

“Controlado”, isto é, perderam qualidade nas destinações finais de

resíduos.
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 Esgotos Sanitários Urbanos - Coleta e Tratabilidade

Pontos críticos: Municípios com ICTEM-2011 "Péssimo": Caconde,

Cravinhos, Jardinópolis, São José do Rio Pardo, São Simão e Serrana; e

com ICTEM "Ruim": São Sebastião da Grama.

 Proporção de áreas remediadas em relação às áreas contaminadas em

que o contaminante atingiu o solo ou a água: %

Pontos Críticos em 2011: Municípios com áreas contaminadas: Cajuru (2),

Cravinhos (1), Divinolândia (1), Jardinópolis (1), Mococa (9), Morro Agudo

(2), Orlândia (2), Pontal (1), Ribeirão Preto (33), Santa Rosa de Viterbo (2),

São José do Rio Pardo (6), Santo Antônio da Alegria (1), São Simão (1),

Serrana (2), Serra Azul (1), Tambaú (3), Tapiratiba (2) e Vargem Grande do

Sul (5).

 Rede de monitoramento pluviométrico e hidrológico (fluviométrico).

Observa-se que ambos os parâmetros para a UGRHI, 1,78 para o

pluviométrico e 0,42 para o fluviométrico, estão abaixo das médias do

Estado de São Paulo que são 2,16 e 0,48, respectivamente, não existindo,

por exemplo, monitoramento específico para as Bacias já declaradas

críticas (Rio Verde e Ribeirão dos Congonhas).

Controle da exploração e uso da água

 Os dados de outorga, lembrando-se que aqui só estão as outorgas DAEE,

isto é, estão ausentes as outorgas federais (ANA), mostram novamente o

crescimento contínuo da exploração das águas subterrâneas e o grande

volume de água explorado nos municípios de Casa Branca e Mococa, e o

aumento no consumo de água subterrânea, principalmente em Ribeirão

Preto, ocasionando a superexplotação do Aquífero Guarani.

 Vazão outorgada para uso urbano / Volume estimado para

abastecimento urbano: %

Pontos críticos: Os municípios que apresentaram, em 2011, valores de

outorgas acima de 100% do valor estimado foram: Altinópolis (299%),

Brodowski (129%), Divinolândia (197%), Ribeirão Preto (170%), Santa

Rosa de Viterbo (124%) e Vargem Grande do Sul (169%). Destaca-se,

ainda, que os demais municípios apresentam vazões outorgadas inferiores

ao volume estimado para abastecimento urbano, indicando poucas

outorgas e pouco controle na gestão.

Conservação e recuperação do meio ambiente

 Unidades de conservação (UC): n°

A área total dessas UCs é de 1.575,03 hectares, que representam 0,18%

da área total da UGRHI e 0.006% da área total do Estado.
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5.2 Orientações para a Gestão de Recursos Hídricos a serem consideradas no

PBH

5.2.1 Força Motriz – Dinâmicas: Demográfica, Social e Econômica.

1. Rediscutir e definir os critérios de ocupação do solo das áreas de

recarga dos aquíferos, com ênfase ao Aquífero Guarani.

2. Reforçar a necessidade do uso racional das águas por meio de

programas de educação ambiental para toda a UGRHI-4 e,

principalmente, para Ribeirão Preto e seu entorno (águas subterrâneas).

3. Incentivar os programas de controle e redução de perdas.

4. Monitorar e implantar programas de melhoria constante da qualidade

das águas do Rio Pardo.

5. Incentivar programas de saneamento rural.

6. Desenvolver esforços para implementação local do Indicador FM08 -

Empreendimentos habitacionais, especificamente do Parâmetro FM08-A

- Quantidade anual de unidades habitacionais aprovadas que é um

Parâmetro no sistema FPEIR-CRHi, em função de seus possíveis

impactos nas condições das águas.

5.2.2 Pressão – Demanda e Poluição Ambiental

1. Educação ambiental formal e informal para conscientização da

população. Investimentos do setor público em redução de perdas e

ampliação e recuperação de sistemas de reservação de água.

2. Programas de reúso de água (Urbano e Industrial).

3. Aumento da fiscalização, objetivando melhoria nas técnicas de

irrigação, uso racional da água, incentivo à formação de associação de

usuários de água para uso rural.

4. Cadastramento dos usuários junto ou pelo DAEE.

5. Programas de redução, reúso e reciclagem, inclusive com a coleta

seletiva e a criação de cooperativas de recicladores.

6. Priorização de recursos para implantação de estação de tratamento de

esgotos sanitários.

7. Fiscalização, levantamento e recomposição das matas ciliares.

8. Fiscalização e monitoramento dos postos de combustíveis e dos antigos

lixões.

9. Fiscalização e conscientização das transportadoras e treinamento de

motoristas.

10. Levantamento sistemático por município do quantitativo e extensão de

voçorocas e implantação de medidas de controle.
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5.2.3 Estado das Águas

Da qualidade das águas

1. Conscientização das prefeituras no sentido de priorizar a implantação

das ETEs e emissários.

2. Fiscalização e financiamentos, medidas para o controle da poluição

difusa de origem agrícola, adoção do plantio direto para evitar a

exposição do solo e incentivo à recomposição das APPs.

3. Manutenção de medidas de controle de uso indiscriminado de

fertilizantes.

4. Monitoramento contínuo de poços próximos a antigos lixões.

5. Continuar os estudos para a detecção das causas da desconformidade

no poço de São Simão.

Demanda x disponibilidade hídrica

1. Priorizar ações de combate às perdas nos sistemas de abastecimento

público de água, implantando controles através de medições dos

volumes captados versus os volumes distribuídos.

2. Reúso de água nas indústrias.

3. Promover ações de conscientização do uso racional da água na

irrigação e a criação de associações de usuários.

4. Elaborar novos estudos para a atualização dos parâmetros hidrológicos

utilizados na metodologia de regionalização hidrológica.

5. Priorizar projetos visando à expansão dos sistemas de abastecimento

público nos municípios com baixo índice de atendimento.

6. Condicionar os municípios a fornecerem regularmente os dados para

alimentação do sistema de abastecimento público.

7. Aperfeiçoar o cadastramento de usuários de recursos hídricos.

5.2.4 Impacto: Saúde pública e ecossistemas

Não é possível analisar com amplitude os IMPACTOS na bacia, visto

que a avaliação se resumiu a apenas um indicador.

Há necessidade de desenvolvimento ou adoção de novos indicadores

de IMPACTO, principalmente, para a saúde pública.
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5.2.5 Resposta

1. Continuidade das políticas públicas de adequação da disposição dos

resíduos domiciliares e incentivo para ampliação da coleta de resíduos

sólidos domésticos.

2. Incentivo aos municípios, fiscalização, coleta seletiva, compostagem e

educação ambiental, gestão para a destinação de resíduos da

construção civil, programas de incentivo de coleta e reciclagem de óleo

de cozinha.

3. Continuidade das políticas de incentivo à implantação e adequação

(melhoria) de sistemas de coleta, afastamento e tratamento de efluentes

domésticos.

4. Políticas públicas de incentivo para a área rural que carece de

infraestrutura adequada de saneamento e educação ambiental.

5. Avaliações continuadas das áreas contaminadas que ainda não foram

remediadas e das que estão em processo de remediação e

representam risco para a saúde pública, e das áreas que ainda não

foram objeto de licenciamento. Avaliação das contaminações por

agrotóxicos, nitrato, outros; ampliação da fiscalização.

6. Regularização e/ou revisão das outorgas pela implantação da cobrança

pelo uso dos recursos hídricos.

7. Educação ambiental.

8. Necessidade de definição e proposição de uma rede hidrometeorológica

(integrando quantidade e qualidade) para que se possam oferecer

dados mais elaborados aos usuários, planejadores, gestores ou

técnicos em geral, de forma a subsidiar os estudos hidrológicos e de

planejamento da utilização dos recursos hídricos da Bacia.

9. Manter monitoramento e gestão das áreas críticas, monitoramento e

controle de perdas, disponibilizar dados sobre o número de outorga e

vazão não concedidas.

10. Realizar o diagnóstico da cobertura vegetal e uso de solo da UGRHI-4

(levantamento dos remanescentes florestais e de áreas de preservação

permanente) devido à importância da cobertura florestal na manutenção

e conservação dos recursos hídricos.

11. Aumentar a área de cobertura vegetal na UGRHI; criar novas UCs na

UGRHI-4; incentivar projetos de recuperação de matas ciliares, de

conexão florestal urbana e rural e educação ambiental.
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6. Anexos

6.1 Banco de Indicadores para gestão dos Recursos Hídricos

6.1.1 Dados das UGRHIs

6.1.1.1 Dados das UGRHIs ano base 2007

6.1.1.2 Dados das UGRHIs ano base 2008

6.1.1.3 Dados das UGRHIs ano base 2009

6.1.1.4 Dados das UGRHIs ano base 2010

6.1.1.5 Dados das UGRHIs ano base 2011

6.1.2 Dados dos Municípios da UGRHI-4

6.1.2.1 Dados da UGRHI-4 ano base 2007

6.1.2.2 Dados da UGRHI-4 ano base 2008

6.1.2.3 Dados da UGRHI-4 ano base 2009

6.1.2.4 Dados da UGRHI-4 ano base 2010

6.2 Valores de Referência dos parâmetros

A partir da publicação deste Relatório, o Banco de Indicadores para Gestão de Recursos Hídricos estará

disponível em: http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/ARQS/RELATORIO/CRH/CBH-PARDO/1652/indicadores.rar
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6.3 Dados Complementares

6.3.1 Mapas Temáticos e outros gráficos

Anexo 6.3.1.1 - Mapa 1. Municípios com área na UGRHI-4 PARDO
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Anexo 6.3.1.2. - Mapa 2. Suscetibilidade a Processos Erosivos
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Anexo. 6.3.1.3. - Mapa 3. IQR
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Anexo 6.3.1.4. - Gráfico Quantidade Percentual de Resíduos e seus Enquadramentos
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Anexo 6.3.1.5 – Qualidade das Águas Subterrâneas
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7. Observações Metodológicas

7.1 Parâmetros de Força Motriz

• FM.04-B - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) - A análise da

evolução desse parâmetro municipal deve permanecer inalterada, mesmo tendo

somente atualizações decenais, pois ela nos permite comparações de posições

relativas, não só com os municípios paulistas, como também com os demais

municípios brasileiros e de outros países.

• A atividade agrícola e a agroindústria, por suas profundas inter-relações com os

recursos hídricos, necessitam, minimamente, de dados da produção bruta agrícola

anual das principais culturas permanentes e temporárias, bem como dados de

consumo de água, abrangendo a área irrigada por tipo de cultura e as produções

industriais em relação à água utilizada no setor. Assim sendo, sugere-se agilizar o

desenvolvimento dos Parâmetros:

o FM.06-A - "Produção Industrial em Relação à Água utilizada no Setor" que

ainda não possui metodologia consolidada para aquisição dos dados,

visando, principalmente em nosso caso, a agroindústria.

o FM.05-E - “Produção Agrícola em Relação à Água utilizada na irrigação”

que se encontra em espera no Sistema – CRHi.

7.2 Parâmetros de Pressão

• Analisar a possibilidade de incorporar o uso e ocupação do solo como parâmetro

de análise.

 Viabilizar a disponibilização de dados do parâmetro P.07-D - Extensão Anual da

APP Desmatada, devido à importância da cobertura florestal na manutenção e

conservação dos recursos hídricos.

7.3 Parâmetros de Estado

• Na opinião do Grupo de Trabalho Permanente, os Parâmetros E.06-B, E.06-C e

E.06-D, pela Metodologia FPEIR, são Parâmetros de Resposta e não de Pressão

(ver diagrama do Sistema à pag. 3).
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7.4 Parâmetros de Impacto

• Rediscutir e disponibilizar Parâmetros de Impacto, pois os mesmos, segundo a

metodologia FPEIR, constituem-se na mola mestra da metodologia.

7.5 Parâmetros de Resposta

 Viabilizar a disponibilização de dados do parâmetro R.08-A – Área Revegetada de

Mata Ciliar por Ano, devido à importância da cobertura florestal na manutenção e

conservação dos recursos hídricos.
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Glossário

FM.01-A: Taxa geométrica de
crescimento anual -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.03-A: Densidade
Demográfica

Número 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.

FM.03-B: Taxa de
urbanização

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

Índice elaborado para aferir 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.04-B: Índice de
desenvolvimento humano

municipal - IDH-M

Índice com o objetivo específico de medir o
desenvolvimento humano dos municípios
brasileiros. O IDH-M utiliza três dimensões –
renda, longevidade e educação. O indicador é
recomendado para prognósticos e projeções na
elaboração de políticas públicas setoriais que vão
rebater com consequência na política de recursos
hídricos.
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FM.05-B: Exploração animal -
Bovinocultura (corte, leite,

mista)

O parâmetro apresenta a quantidade de cabeças
de gado bovino (de corte, leite ou mista) no Estado
de São Paulo. Estimar a intensidade da atividade
da pecuária bovina 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: Exploração animal -
Avicultura (corte, ovos)

O parâmetro apresenta quantidade de aves (de
corte ou de ovos) no Estado de São Paulo. Estimar
a intensidade da atividade da pecuária avícola 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: Exploração animal -
Suinocultura (corte)

O parâmetro apresenta a quantidade de cabeças
de porcos (de corte) no Estado de São Paulo.
Estimar a intensidade da atividade da pecuária
suína 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.06-B: Quantidade de
estabelecimentos industriais

O parâmetro apresenta a quantidade de indústrias
registradas no Estado de São Paulo e permite
avaliar a intensidade da atividade industrial para
orientar a gestão dos recursos hídricos. O
consumo médio de água na indústria depende dos
bens produzidos.

FM.06-C: Quantidade de
estabelecimentos de
mineração em geral

O parâmetro apresenta o nº 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: Quantidade de
estabelecimentos de extração

de água mineral

O parâmetro apresenta o nº 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: Quantidade de
estabelecimentos de comércio

Apresenta o nº de estabelecimentos comerciais
existentes. Consideram-se estabelecimentos as
unidades de uma empresa separadas
espacialmente, ou seja, em endereços distintos.
No caso de estabelecimentos com mais de uma
atividade econômica, considera-se a principal. As
atividades comerciais podem resultar em grandes
demandas de água e geração de resíduos.
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FM.07-B: Quantidade de
estabelecimentos de serviços

O parâmetro apresenta a quantidade de
estabelecimentos de serviços existente nos
municípios. Consideram-se como estabelecimento
as 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.09-A: Potência de energia
hidrelétrica outorgada

Este parâmetro apresenta a quantidade de energia
elétrica gerada por UGRHI. Para algumas regiões,
a potência de energia elétrica instalada é bastante
relevante devido à tendência do aumento do
número de Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs) e, consequentemente, do aumento de
empreendimentos que essas PCHs trazem.
Considera-se, ainda, que a construção de
barragens, a formação de reservatórios e a
geração de energia hidrelétrica têm influência
direta sobre os recursos hídricos.

FM.09-B: Área inundada por
reservatórios hidrelétricos

Este parâmetro apresenta a área inundada por
reservatórios hidrelétricos na UGRHI. Para
algumas regiões, a potência de energia elétrica
instalada é bastante relevante, devido à tendência
do aumento do número de Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) e, consequentemente, do
aumento de empreendimentos que essas PCHs
trazem. Considera-se, ainda, que a construção de
barragens, a formação de reservatórios e a
geração de energia hidrelétrica têm influência
direta sobre os recursos hídricos.

P.01-A: Demanda total de
água

Soma do volume de água total consumida
(superficial e subterrânea) requerido para todos os
usos: “Urbano”, “Industrial”, “Rural” e “Outros
Usos”. O conhecimento da demanda total é de
fundamental importância para a gestão dos
recursos hídricos, representando uma pressão
direta exercida sobre a disponibilidade hídrica.
Devido à importância do indicador, optou-se por
adotar neste momento a demanda como a vazão
outorgada, devendo a análise ser realizada de
forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.
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P.01-B: Demanda de água
superficial

Soma do volume de água superficial consumido. O
conhecimento da demanda superficial é de
fundamental importância para a gestão dos
recursos hídricos, pois reflete a pressão direta
sobre a disponibilidade hídrica. O indicador busca
avaliar a intensidade e a tendência da demanda
superficial, visando gerenciar o balanço entre a
demanda de uso e a disponibilidade das águas
superficiais. Devido à importância do indicador,
optou-se por adotar neste momento a vazão
outorgada, devendo a análise ser realizada de
forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

P.01-C: Demanda de água
subterrânea

Soma do volume de água subterrânea consumido.
O conhecimento da demanda total subterrânea
(estimativa da demanda "real") é de fundamental
importância para a gestão dos recursos hídricos,
pois reflete a pressão direta sobre a disponibilidade
hídrica. O indicador busca avaliar a intensidade e a
tendência da demanda subterrânea, visando
gerenciar o balanço entre a demanda de uso e a
disponibilidade das águas subterrâneas. Devido à
importância do indicador, optou-se por adotar
neste momento a vazão outorgada, devendo a
análise ser realizada de forma cuidadosa e com as
devidas ressalvas.

P.02-A: Demanda urbana de
água

Volume total de água (superficial e subterrânea)
utilizado nos usos “Urbanos” (abastecimento
público e comércio). O indicador aponta as
atividades socioeconômicas para as quais a água
superficial e/ou subterrânea se destina, e abrange
especificamente o uso urbano. O conhecimento da
demanda por tipo de uso é de fundamental
importância para a gestão dos recursos hídricos,
uma vez que o desequilíbrio entre os usos da água
pode acarretar conflitos. Além disso, permite
avaliar as variações de consumo e subsidia no
estabelecimento de metas de adequação do
consumo para os diversos usos. Vale lembrar que,
na ausência de dados da demanda urbana
estimada, foram adotados os dados de demanda
urbana outorgada, devendo a análise ser realizada
de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.
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P.02-B: Demanda industrial
de água

Volume total de água (superficial e subterrânea)
utilizado nos usos “Industriais” (processos
produtivos, tratamento de efluentes industriais). O
indicador aponta as atividades socioeconômicas
para as quais a água superficial e/ou subterrânea
se destina, e abrange especificamente o uso
industrial. O conhecimento da demanda por tipo de
uso é de fundamental importância para a gestão
dos recursos hídricos, uma vez que o desequilíbrio
entre os usos da água pode acarretar conflitos.
Além disso, permite avaliar as variações de
consumo e subsidia o estabelecimento de metas
de adequação do consumo para os diversos usos.
Vale lembrar que, na ausência de dados da
demanda industrial estimada, foram adotados os
dados de demanda industrial outorgada, devendo a
análise ser realizada de forma cuidadosa e com as
devidas ressalvas.

P.02-C: Demanda rural de
água

Volume total de água (superficial e subterrânea)
utilizado nos usos “Rurais” (irrigação, pecuária,
aquicultura, etc.). O indicador aponta as atividades
socioeconômicas para as quais a água superficial
e/ou subterrânea se destina e abrange
especificamente o uso rural. O conhecimento da
demanda por tipo de uso é de fundamental
importância para a gestão dos recursos hídricos,
uma vez que o desequilíbrio entre os usos da água
pode acarretar em conflitos. Além disso, permite
avaliar as variações de consumo e subsidia no
estabelecimento de metas de adequação do
consumo para os diversos usos. Vale lembrar que,
na ausência de dados da demanda rural estimada,
foram adotados os dados de demanda rural
outorgada, devendo a análise ser realizada de
forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

P.02-D: Demanda para outros
usos da água

Volume total de água (superficial e subterrânea)
para “Outros Usos” da água (usos que não se
enquadram como uso urbano, industrial ou rural,
como por exemplo, lazer e paisagismo). O
indicador aponta as atividades socioeconômicas
para as quais a água superficial e/ou subterrânea
se destina, e abrange especificamente “Outros
Usos”. O conhecimento da demanda por tipo de
uso é fundamental para a gestão dos recursos
hídricos, uma vez que o desequilíbrio entre os usos
da água pode acarretar conflitos. Além disso,
permite avaliar as variações de consumo e
subsidia o estabelecimento de metas de
adequação do consumo para os diversos usos. Na
ausência de dados da demanda estimada foram
adotados os dados de demanda outorgada para
“Outros Usos”, devendo a análise ser realizada de
forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.
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P.02-E: Demanda estimada
para Abastecimento Urbano

Volume estimado de água (superficial e
subterrânea) utilizado para abastecimento
“Urbano”. O indicador aponta as atividades
socioeconômicas para as quais a água superficial
e/ou subterrânea se destina, e abrange
especificamente o valor estimado para
Abastecimento Urbano. As diretrizes da Política
Estadual de Recursos Hídricos (Lei 7.663/91)
definem o abastecimento das populações como
uso prioritário dos recursos hídricos. O
conhecimento da demanda para Abastecimento
Urbano é de fundamental importância para a
gestão dos recursos hídricos, uma vez que o
desequilíbrio entre os usos da água pode acarretar
conflitos.

P.03-A: Quantidade de
captações superficiais em

relação à área total da bacia

O parâmetro apresenta a relação entre o nº de
captações superficiais de água e a área total da
bacia. Consideram-se captações superficiais de
água os sistemas que abrangem as instalações
destinadas à retirada de água em corpos d’água
superficiais, por unidade de tempo, para fins de
uso público ou privado. O aumento do número de
captações de água representa uma pressão direta
sobre a disponibilidade hídrica, desta forma o
parâmetro busca avaliar a intensidade e a
tendência das captações superficiais e
subterrâneas com o intuito de otimizar o
gerenciamento dos recursos hídricos. Deve-se
considerar para a análise deste indicador, o
volume outorgado, haja vista que apenas o número
de captações por área pode mascarar a real
pressão sobre disponibilidade hídrica, já que uma
captação de um grande usuário pode ultrapassar o
volume da soma de centenas de pequenos
usuários.

P.03-B: Quantidade de
captações subterrâneas em
relação à área total da bacia

O parâmetro apresenta a relação entre o nº de
captações subterrâneas de água e a área total da
bacia. Consideram-se captações subterrâneas de
água os sistemas que abrangem as instalações
destinadas à retirada de água subterrânea (poços),
por unidade de tempo, para fins de uso público ou
privado. O aumento do número de captações de
água é uma pressão direta na disponibilidade
hídrica. Busca avaliar a intensidade e a tendência
das captações superficiais e subterrâneas para
gerenciar as demandas de uso e a disponibilidade
das águas. Deve-se considerar o volume
outorgado, já que que apenas o número de
captações por área pode mascarar a real pressão
sobre disponibilidade hídrica, pois uma captação
de um grande usuário pode ultrapassar o volume
da soma de centenas de pequenos usuários.
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P.03-C: Proporção de
captações superficiais em

relação ao total

O parâmetro apresenta a proporção do número de
captações superficiais de água em relação à soma
total das captações. Sistema que abrange as
instalações destinadas à extração da água em rios
ou aquíferos, por unidade de tempo, para fins de
uso público ou privado. O aumento do número de
captações de água é uma pressão direta na
disponibilidade hídrica. O parâmetro busca avaliar
a intensidade e a tendência das captações
superficiais visando gerenciar as demandas de uso
e a disponibilidade das águas. Deve-se considerar
para a análise deste indicador, o volume
outorgado, haja vista que apenas a proporção do
número de captações pode mascarar a real
pressão sobre a disponibilidade hídrica, já que uma
captação de um grande usuário pode ultrapassar o
volume da soma de centenas de pequenos
usuários.

P.03-D: Proporção de
captações subterrâneas em

relação ao total

O parâmetro representa a proporção do número de
captações subterrâneas de água outorgadas em
relação à soma total das captações outorgadas.
Sistema que abrange as instalações destinadas à
extração da água em rios ou aquíferos
subterrâneos, por unidade de tempo, para fins de
uso público ou privado. O aumento do número de
captações de água é uma pressão direta na
disponibilidade hídrica. O parâmetro busca avaliar
a intensidade e a tendência das captações
subterrâneas visando gerenciar as demandas de
uso e a disponibilidade das águas. Deve-se
considerar, no entanto, para a análise deste
indicador também o volume outorgado, uma vez
que apenas a proporção do número de captações
pode mascarar a real pressão sobre a
disponibilidade hídrica, já que uma captação de um
grande usuário pode ultrapassar o volume da soma
de centenas de outros pequenos usuários.

P.04-A: Quantidade de
resíduos sólidos domiciliares

gerados

O parâmetro apresenta a estimativa da quantidade
de resíduos sólidos domiciliares gerados em área
urbana, por ano. Os resíduos sólidos domiciliares
descartados ou dispostos de forma inadequada
acarretam contaminação do solo e das águas
superficiais e subterrâneas.
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P.05-C: Carga orgânica
poluidora doméstica

remanescente

O parâmetro apresenta a quantidade de carga
orgânica poluidora remanescente que é lançada
em um corpo hídrico receptor. A carga orgânica
poluidora remanescente, composta basicamente
de esgotos domésticos, considera a carga orgânica
que não é coletada, que não é tratada e aquela
cujo tratamento não reduziu. A presença de alto
teor de matéria orgânica 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.06-A: Quantidade 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, determinando impactos negativos e/ou
riscos na própria área ou em seus arredores. A
contaminação das águas superficiais ou
subterrâneas altera diretamente sua qualidade e
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.06-B: Ocorrência de
descarga/derrame de

produtos químicos no solo ou
na água

O parâmetro apresenta a quantidade de
ocorrências de contaminação da água decorrida de
descarga ou derrame. A contaminação das águas
superficiais ou subterrâneas altera diretamente sua
qualidade e 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: Quantidade de
boçorocas em relação à 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. A presença de
boçorocas esta ligada à perda significativa de solo
e ao assoreamento dos corpos d’água, por isso
sua contabilização é fundamental para gestão dos
recursos hídricos, sendo o parâmetro mantido
mesmo sem a atualização frequente dos dados.
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P.08-A: Quantidade de
barramentos hidrelétricos

Nº total de barramentos (estruturas construídas em
corpos d'água, com finalidade de represamento)
com fins hidrelétricos. O conhecimento do número
de barramentos implantados em uma determinada
área/região é de grande importância para a gestão
dos recursos hídricos, visto que podem modificar o
volume de água disponibilizado para as
áreas/regiões de jusante.

P.08-D: Quantidade de
barramentos

Número total de barramentos (estruturas
construídas em corpos d’água, com finalidade de
represamento) em uma determinada UGRHI. O
conhecimento do número de barramentos
implantados em uma determinada área/região é de
grande importância para a gestão dos recursos
hídricos, visto que podem modificar o volume de
água disponibilizado para as áreas/regiões de
jusante.

E.01-A: IQA - Índice de
Qualidade das Águas

O IQA é definido como o índice de qualidade de
águas doces para fins de abastecimento público.
Este índice reflete, principalmente, a contaminação
dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento
de esgotos domésticos. O valor do IQA é obtido a
partir de uma fórmula matemática que utiliza 9
parâmetros: temperatura, pH, oxigênio dissolvido,
demanda bioquímica de oxigênio, quantidade de
coliformes fecais, nitrogênio, fósforo, resíduos
totais e turbidez (todos medidos in situ). Quanto
maior o valor do IQA, melhor a qualidade da água.

E.01-B: IAP - Índice de
Qualidade das Águas Brutas
para fins de Abastecimento

Público

O IAP é definido como índice de qualidade de
águas doces para fins de abastecimento público,
que reflete principalmente a contaminação dos
corpos hídricos oriunda da urbanização e
industrialização. É um índice que considera ferro
dissolvido, manganês, alumínio dissolvido, cobre
dissolvido e zinco, que interferem nas
características da água, bem como potencial de
formação de trihalometanos, número de células de
cianobactérias, cádmio, chumbo, cromo total,
mercúrio e níquel. A partir de 2008 o IAP foi
calculado apenas nos pontos que são coincidentes
com captações utilizadas para abastecimento
público.

E.01-C: IVA - Índice de
Qualidade das Águas para a
Proteção da Vida Aquática

O IVA avalia a qualidade das águas a fim de
proteger a fauna e flora, diferenciando-se do índice
que avalia a água para o consumo humano e
recreação de contato primário. O IVA considera a
presença e a concentração de contaminantes
tóxicos (cobre, zinco, chumbo, cromo, mercúrio,
níquel, cádmio, surfactantes, fenóis), seus efeitos
sobre os organismos aquáticos (toxicidade) e duas
das variáveis consideradas essenciais para a biota
(pH e oxigênio dissolvido).
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E.01-D: IET - Índice de Estado
Trófico

O IET é definido como índice do estado trófico, e
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 das algas ou ao aumento
da infestação de macrófitas aquáticas. Para o
cálculo do IET são consideradas as variáveis
clorofila-a e fósforo total.

E.01-E: Proporção de
amostras com OD acima 5

mg/l

O parâmetro apresenta a proporção de amostras
com a concentração de oxigênio dissolvido acima
de 5mg/L em relação a todas as amostras
realizadas. O Oxigênio Dissolvido (OD) é uma
variável componente do IQA que, analisada
separadamente, fornece informações diretas sobre
a saúde do corpo hídrico. Uma adequada provisão
de oxigênio dissolvido é essencial para a
manutenção de processos de autodepuração em
sistemas aquáticos. Os níveis de oxigênio
dissolvido também indicam a capacidade de um
corpo d’água natural manter a vida aquática.

E.02-A: Proporção amostras
com nitrato acima de 5 mg/l

O parâmetro apresenta a proporção de amostras
de água subterrânea com nitrato acima de 5mg/L.
A presença de nitrato em concentrações ≥ 5 mg/L 
em água subterrânea indica, para o estado de São
Paulo, contaminação de origem unicamente
antrópica (esgotos domésticos, adubos etc.) que
deve ser investigada, haja vista que concentrações
acima de 10 mg/L podem ser nocivas à saúde
humana (Portaria MS 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: proporção de
amostras desconformes em

relação aos padrões de
potabilidade da água

O parâmetro apresenta a proporção de amostras
desconformes em relação aos padrões de
potabilidade das águas, refletindo as condições
relativas à potabilidade das águas de
abastecimento, com base em valores de referência
pré-estabelecidos para fins de consumo humano,
de acordo com a portaria MS 518/2004. A má
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 estabelecidos pela portaria MS
518/2004.
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E.04-A: Disponibilidade per
capita - Qmédio em relação a

população total

A disponibilidade per capita é a avaliação da
disponibilidade de água (Qmédio) em relação ao total
de habitantes por ano, sendo o parâmetro também
nomeado 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
disponibilidade de água com a população. Essas
relações caracterizam a riqueza ou pobreza de
água em diferentes regiões. Essa estimativa,
apesar de não retratar a real situação de cada
bacia, visto que os outros usos da água (industrial,
rural, etc.) não são levados em consideração,
representa uma primeira fotografia da situação da
disponibilidade.

E.05-A: Disponibilidade per
capita de água subterrânea

Disponibilidade de água subterrânea (reservas
explotáveis) em relação à população total. A
consideração dos potenciais de água, em termos
de volume per capita ou de reservas sociais,
permite correlacionar a disponibilidade de água
subterrânea com a população. Essa estimativa
apesar de não retratar a real situação de cada
bacia, visto que os outros usos da água (industrial,
rural, etc.) não são levados em consideração,
representa uma primeira fotografia da situação da
disponibilidade.

E.06-A: Índice de atendimento
de água

Este índice representa a porcentagem da
população que é efetivamente atendida por
abastecimento público de água. O atendimento de
água está intimamente ligado à qualidade e
disponibilidade dos recursos hídricos. O
atendimento deficiente pode promover o uso de
captações particulares e/ou o aumento de fontes
alternativas e, consequentemente, gera o risco de
consumo de água fora dos padrões da Portaria MS
518/04. O conhecimento do Índice de Atendimento
de água é de fundamental importância para a
gestão dos recursos hídricos.

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

água

Este parâmetro representa a porcentagem de
perdas do sistema público de abastecimento de
água. O controle do índice de perdas na
distribuição de água é de fundamental importância
para a gestão dos recursos hídricos, em função
dos problemas de atendimento da demanda.
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E.07-A: Demanda total
(superficial e subterrânea) em

relação à Disponibilidade
(Q95%)

É o balanço entre demanda total (superficial e
subterrânea) e disponibilidade (Q95) apresentado
em percentual. O Q95% representa a vazão
disponível em 95% do tempo na bacia. Vale
lembrar que representa a vazão "natural" (sem
interferências) das bacias. O conhecimento do
equilíbrio entre demanda e disponibilidade é de
fundamental importância para a gestão dos
recursos hídricos, visto que correlaciona a
quantidade de água consumida e a quantidade que
está disponível. Vale lembrar que, na ausência de
dados da demanda total estimada para o Estado
de São Paulo, adotam-se os dados de vazão total
outorgada. Dessa forma, o valor outorgado
representa somente uma parcela da demanda real
(passível de outorga e efetivamente outorgada),
devendo a análise do balanço ser realizada de
forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

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

relação à Disponibilidade
(Qmédio)

É o balanço da demanda total (superficial e
subterrânea) em relação à disponibilidade (Qmédio

ou Vazão Média de Longo Período).
O Qmédio representa a vazão média de água
presente na bacia durante o ano. É considerado
um volume menos restritivo ou conservador, e são
valores mais representativos em bacias que
possuem regularização da vazão. O parâmetro
visa identificar situações críticas ou potenciais de
conflito, sendo essencial para gestão de recursos
hídricos.

E.07-C: Demanda superficial
em relação à vazão mínima

superifcial (Q7,10)

É o balanço entre demanda superficial e
disponibilidade (Q7,10). O Q7,10 representa a Vazão
Mínima Superficial registrada em 7 dias
consecutivos em um período de retorno de 10
anos. Este valor de referência é um volume
restritivo e conservador utilizado pelo DAEE como
base para implantação do instrumento Outorga. O
conhecimento da demanda superficial em relação
à 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.
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E.07-D: Demanda
subterrânea em relação às

reservas explotáveis

É o balanço entre demanda subterrânea e
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. Segundo o DAEE, essa
estimativa pode ser obtida pela fórmula: Q95%-Q7,10.
Tal metodologia considera apenas os aquíferos
livres, sem levar em consideração as reservas dos
aquíferos confinados, apesar do grande volume
armazenado esse último possui infiltração e
recarga mais lentos. O conhecimento da demanda
subterrânea em relação ao total de reservas
explotáveis é de fundamental importância para a
gestão dos recursos hídricos, visto que reflete
diretamente a disponibilidade hídrica subterrânea
podendo demonstrar situações críticas ou de
conflito.

E.08-A: Ocorrência de
enchente ou de inundação

O parâmetro quantifica a ocorrência de enchente
ou 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. Resultado 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.

I.01-B: Incidência de
esquistossomose autóctone

Apresenta o nº de casos notificados de
esquistossomose autóctone (adquirida no Estado
de São Paulo) a cada 100.000 hab./ano. A
esquistossomose é decorrente da infecção
humana pelo parasita Schistosoma Mansoni. A
transmissão depende da presença de caramujos
de água do gênero Biomphalaria (hospedeiro
intermediário). A esquistossomose é uma das
parasitoses humanas mais difundidas no mundo e
sua ocorrência está relacionada à ausência ou
precariedade de saneamento básico. Trata-se de
doença transmitida por meio do contato da pele
com águas poluídas (águas de rios, córregos e
lagos com dejetos humanos).



RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2011 ___ CBH - PARDO

69

R.01-A: Cobertura do sistema
de coleta de resíduos sólidos

O parâmetro apresenta a porcentagem de
domicílios que possuem coleta de resíduo sólido
em relação à quantidade total de domicílios
existentes na área urbana. A coleta dos resíduos
sólidos é uma medida importante para controlar a
contaminação das águas superficiais e
subterrâneas. Este parâmetro permite dimensionar
a resposta em relação à pressão exercida pela
geração de resíduos sólidos.

R.01-B: Proporção de resíduo
sólido domiciliar disposto em

aterro enquadrado como
ADEQUADO

O parâmetro apresenta a porcentagem de resíduo
sólido domiciliar disposto em aterro cujo IQR é
enquadrado como “Adequado”, em relação à
quantidade total de resíduo sólido domiciliar
gerado na UGRHI. A disposição adequada dos
resíduos sólidos municipais é uma medida
importante para controlar a contaminação das
águas superficiais e subterrâneas. Este parâmetro
permite dimensionar a resposta em relação à
pressão exercida pela geração de resíduos sólidos
domiciliares.

R.01-C: IQR da instalação de
destinação final de resíduos

sólidos domiciliar

O parâmetro indica o IQR da instalação de
destinação final do resíduo sólido domiciliar gerado
no município. A disposição adequada dos resíduos
sólidos municipais é uma medida importante para
controlar a contaminação das águas superficiais e
subterrâneas. Este parâmetro permite dimensionar
a resposta em relação à pressão exercida pela
geração de resíduos.

R.02-A: Cobertura da rede
coletora de efluentes

sanitários

O parâmetro apresenta a porcentagem de
domicílios atendidos por coleta de efluente
sanitário em relação à quantidade total de
domicílios existentes na área urbana. A coleta de
efluentes sanitários é uma das principais medidas
para controlar a contaminação das águas
superficiais e subterrâneas. Este parâmetro
permite dimensionar a resposta em relação à
pressão exercida pela geração de efluentes
sanitários e avaliar a necessidade de investimentos
em saneamento.

R.02-B: Proporção de efluente
doméstico coletado em

relação ao efluente doméstico
total gerado

O parâmetro apresenta a porcentagem de efluente
doméstico coletado em relação ao efluente
doméstico total gerado, expresso em termos de
carga orgânica poluidora doméstica coletada (em
kg DBO/dia). A coleta de efluentes sanitários é
uma medida importante para controlar a
contaminação das águas superficiais e
subterrâneas. Este parâmetro permite dimensionar
a resposta em relação à pressão exercida pela
geração de efluentes sanitários e avaliar a
necessidade de investimentos em saneamento.
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R.02-C: Proporção de efluente
doméstico tratado em relação

ao efluente doméstico total
gerado

O parâmetro apresenta a porcentagem de efluente
doméstico tratado em relação ao efluente
doméstico gerado, expresso em termos de carga
orgânica poluidora doméstica coletada e tratada
(em kg DBO/dia). A coleta e o tratamento de
efluentes sanitários são medidas importantes para
controlar a contaminação das águas superficiais e
subterrâneas. Este parâmetro permite dimensionar
a resposta em relação à pressão exercida pela
geração de efluentes sanitários e avaliar a
necessidade de investimentos em saneamento.

R.02-D: Proporção de
redução da carga orgânica

poluidora doméstica

O parâmetro apresenta a porcentagem de efetiva
remoção de carga orgânica poluidora doméstica,
através de tratamento, em relação à carga
orgânica poluidora doméstica gerada (ou carga
orgânica poluidora doméstica potencial). A
eficiência do tratamento de efluentes sanitários é
uma importante medida para controlar a
contaminação das águas superficiais e
subterrâneas. Este parâmetro permite dimensionar
a resposta em relação à pressão exercida pela
geração de resíduos, e avaliar a necessidade de
investimentos em saneamento.

R.02-E: ICTEM - Indicador de
Coleta e Tratabilidade de

Esgoto da População Urbana
de Município

O parâmetro tem como objetivo obter a medida
entre a efetiva remoção da carga orgânica
poluidora, em relação à carga orgânica poluidora
potencial, gerada pela população urbana, sem
deixar, entretanto, de observar 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 contaminação atingiu o
solo ou a água

Este parâmetro apresenta a porcentagem de áreas
remediadas em relação ao total de áreas
contaminadas em que o contaminante atingiu o
solo ou a água. A remediação das áreas
contaminadas é uma medida de redução da
contaminação do solo e das águas superficiais e
subterrâneas. Este parâmetro permite dimensionar
a resposta em relação à pressão exercida pela
contaminação de solos águas.

R.03-B: Quantidade de
atendimentos a

descarga/derrame de
produtos químicos no solo ou

na água

O parâmetro apresenta os registros de
emergências químicas que atingiram o solo ou a
água. A quantificação de descargas e derrames
permite avaliar a intensidade de
derrames/descartes em uma determinada região, e
consequentemente, determinar o grau de
vulnerabilidade dos recursos hídricos nesta região.
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R.04-A: Densidade da rede de
monitoramento pluviométrico

O parâmetro apresenta a densidade de estações
de monitoramento do índice pluviométrico na
UGRHI. O índice pluviométrico é a medida da
quantidade da precipitação de água (chuva,
granizo, etc.) em um determinado local durante um
dado período de tempo. A densidade do
monitoramento pluviométrico, quando relacionada
com o parâmetro E08 - Eventos Críticos, apresenta
informação relevante para qualificar os dados
referentes à pluviosidade e ao grau de resposta
que o órgão responsável exerce em seu
monitoramento.

R.04B: Densidade da rede de
monitoramento hidrológico

O índice fluviométrico abrange as medições de
vazões e cotas dos rios. Os dados fluviométricos
são indispensáveis para os estudos de
aproveitamento hidroenergético, assim como para
o planejamento de uso dos recursos hídricos,
previsão de cheias, saneamento básico,
abastecimento público e industrial, navegação,
irrigação, transporte e outros estudos de grande
importância científica e socioeconômica. A
densidade do monitoramento fluviométrico fornece
informação relevante para qualificar os dados
referentes à fluviosidade e ao grau de resposta que
o órgão responsável exerce em seu
monitoramento.

R.05-B: Vazão total outorgada
para captações superficiais

O parâmetro apresenta a soma do volume de água
outorgado utilizado em captações superficiais. O
conhecimento da demanda outorgada superficial é
de fundamental importância para a gestão dos
recursos hídricos, pois a outorga é um dos
instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos e avaliar seu andamento é importante
para o controle do uso.

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

O parâmetro apresenta a soma do volume de água
outorgado utilizado em captações subterrâneas. O
conhecimento da demanda outorgada subterrânea
é de fundamental importância para a gestão dos
recursos hídricos, pois a outorga é um dos
instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos e avaliar seu andamento é importante
para o controle do uso.

R.05-D: Quantidade outorgas
concedidas para outras
interferências em cursos

d’água

O parâmetro apresenta o nº de outorgas
concedidas a outras interferências que não
envolvam captações e lançamentos. Avalia o grau
de implantação da outorga, ou seja, do controle do
uso dos recursos hídricos.
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R.05-G: Vazão outorgada
para usos urbanos / Volume
estimado para Abastecimento

Público

O parâmetro apresenta a relação entre a vazão
total outorgada para captações de usos urbanos e
o Volume estimado de água para Abastecimento
Urbano. Este parâmetro pretende verificar o grau
de implantação do instrumento de outorga para
usos urbanos, através da comparação da vazão
outorgada para este fim com a demanda urbana
estimada. As diretrizes da Política Estadual de
Recursos Hídricos (Lei 7.663/91) definem o
abastecimento das populações como uso prioritário
dos recursos hídricos. O conhecimento da
demanda estimada para abastecimento urbano é
de fundamental importância para a gestão dos
recursos hídricos, uma vez que o desequilíbrio
entre os usos da água pode acarretar conflitos.

R.09-A: Quantidade de
Unidades de Conservação

O parâmetro apresenta a quantidade de Unidades
de Conservação (UCs) existentes na UGRHI.
Sendo que 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. As Unidades de Conservação
desempenham um papel significativo para a
manutenção da diversidade biológica, através da
preservação dos seus recursos, incluindo os
recursos hídricos.
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