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I.

INTRODUÇÃO
o.

Atendendo ao disposto na Lei Estadual n 7.663/1991, que institui a Política e o Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, procede-se a elaboração
do presente relatório anual de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios
Sapucaí Mirim/Grande, visando proporcionar uma informação pública sobre a evolução do estado
desses recursos hídricos, possibilitando a avaliação dos avanços do seu Gerenciamento dentro do
Sistema Integrado e fornecer, por meio de suas análises, subsídios às ações dos poderes executivos
e legislativos de âmbitos municipal, estadual e federal.
O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos tem sua elaboração sob a coordenação
da Coordenadoria Estadual de Recursos Hídricos - CRHi, desde 2007, por ocasião da elaboração dos
primeiros relatórios de situação com base em indicadores que foram correlacionados com as metas
definidas em seus planos de bacia, tendo sido estabelecida uma metodologia para seu
preenchimento em cumprimento ao disciplinado em lei.
Participando ativamente deste processo o CBH-SMG tem apresentado os Relatórios de
Situação de seus recursos hídricos desde 2007, os quais foram devidamente aprovados em reuniões
plenárias.
O Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí- Mirim/Grande institucionalizou um
grupo de trabalho permanente por meio da Deliberação CBH/SMG nº 187/11 de 14/03/2011,
denominado Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos
Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande (GT-RS). Este Grupo de
Trabalho é formado por cinco representantes de cada um dos segmentos: Sociedade Civil, Estado e
Municípios de entidades que se destacam na Bacia e que convivem com a realidade de modo a
proporcionarem qualidade na análise e agregar informações.
Na UGRHi 08, o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do ano 2013 (ano Base
2012) apresenta a situação da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim/Grande – SMG, UGRHi-08,
comparando dados

dos 5 anos anteriores, apresentado a avaliação dos parâmetros quanto a

disponibilidade e demanda das águas, o balanço entre disponibilidade e demanda, avaliação do
saneamento básico, da qualidade das águas e, finalmente, as proposições de eventuais ajustes.
Os trabalhos foram realizados com base nos dados digitais disponibilizados pela
Coordenadoria Estadual de Recursos Hídricos – CRHi, para montagem do presente Relatório, em
formato predeterminado, cuja metodologia se desdobra com a apresentação dos dados, a síntese da
situação e orientações para a gestão. O Grupo de Trabalho diligenciou para realizar a mais completa
caracterização da UGRHi-08, mas, principalmente, para sintetizar os dados dentro da realidade
conjuntural atual da bacia. A metodologia utilizada, explicada abaixo, permitiu a utilização dos
parâmetros para montagem de fichas explicativas de cada indicador, com a análise das
condicionantes, propiciando uma apresentação simplificada e objetiva, resultando na execução de um
Relatório bastante completo.
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1. OBJETIVO
O objetivo do Relatório é utilizar os indicadores compilados durante o ano, comparados
com os indicadores de anos anteriores, de maneira que permitam acompanhar a evolução periódica
da situação dos recursos hídricos da bacia, para facilitar a comunicação pública sobre
disponibilidade, demanda e qualidade da água na bacia e subsidiar a tomada de decisão de ações
necessárias que garantam a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos.

O escopo do presente Relatório pretende apresentar as seguintes situações:
a) Qual o estado dos recursos hídricos em termos de disponibilidade, de demanda e de
qualidade;
b) Como as atividades socioeconômicas e o uso e ocupação do solo estão impactando a
disponibilidade e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas;
c) Quais atividades socioeconômicas estão sendo prejudicadas por indicadores negativos de
disponibilidade ou de qualidade das águas;
d) Quais os impactos dos indicadores de demanda, de disponibilidade e de qualidade das águas
no meio ambiente;
e) Quais medidas estão sendo tomadas para conservação, preservação e/ou recuperação da
disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos da bacia e para racionalizar e/ou
otimizar sua demanda.
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2. MÉTODO FPEIR
Os indicadores utilizados no Relatório de Situação são baseados nos modelos de
Agencias Ambientais Internacionais, no caso, a Agência Ambiental Européia – EEA. Esses
indicadores são projetados para simplificar a informação sobre fenômenos complexos de modo a
melhorar a comunicação, sendo eles de ordem quantitativa ou qualitativa, buscando evidenciar as
transformações ocorridas em um dado sistema. Dessa forma possibilitam o acompanhamento
temporal e podem identificar as transformações ocorridas na bacia hidrográfica.
A análise desses indicadores é realizada através do método denominado FPEIR
(Força-Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta), utilizada na comunidade européia. Com base
no Banco de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos fornecidos pela DGRHi/SRHi através de
mídia digital contendo os referidos indicadores, segue-se o modelo que simplifica a informação sobre
fenômenos complexos de modo a melhorar a comunicação. O método FPEIR considera a
interrelação das cinco categorias de indicadores, da seguinte forma: a Força Motriz - atividades
antrópicas (crescimento populacional e econômico, urbanização, intensificação das atividades
agropecuárias etc.), produzem Pressão no meio ambiente (emissão de poluentes, geração de
resíduos etc.), que afetam seu Estado, (disponibilidade, demanda e qualidade dos recursos hídricos;
atendimento e perdas de água; atendimento e coleta de lixo, coleta e tratamento de esgotos;
sistemas de drenagem urbana), que, por sua vez, poderá acarretar Impactos na saúde humana e
nos ecossistemas, levando a sociedade (Poder Publico, população em geral, organizações civis,
usuários de água etc.) a emitir Respostas, na forma de medidas que visem reduzir as pressões
diretas ou os efeitos indiretos no estado do ambiente. As repostas ocorrem por meio de medidas, as
quais podem ser direcionadas a qualquer compartimento do sistema, isto é, a resposta pode ser
direcionada para a Força-Motriz, para Pressão, para o Estado ou para os Impactos.
A utilização desta metodologia resulta numa proposta tecnicamente justificada para
cada variável, com tabelas demonstrativas dos indicadores e seus parâmetros, permitindo uma
análise objetiva das condições da bacia e do desenvolvimento da gestão na mesma.
Seguindo o mesmo formato dos relatórios anteriores, isto é, utilizando o método FPEIR,
o presente relatório obedece ao processo de elaboração dos Planos de Bacias, com formato simples,
onde segue a análise dos indicadores fornecidos através de mídia (CD) pelo CRHi.

6

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2013
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim / Grande

A figura 1 apresenta o gráfico dos parâmetros de cada categoria (Força-Motriz,
Pressão, Estado, Impacto e Resposta), com adaptação feita para enquadramento no Estado de São
Paulo.

Resposta

Impacto

Doenças de veiculação hídrica
Danos à vida aquática
Interrupção de fornecimento
de água
Conflitos na exploração e uso
da água
Restrições a balneabilidade em
preaias e reservatórios
Despesas com saúde pública
devido a doenças de
veiculação hídrica
Custos de tratamento de água.

Estado

Coletas e disposição de resíduos
sólidos
Coleta e tratamento de efluentes
Remediação de áreas
contaminadas
Controle de cargas com produtos
químicos
Abrangência do monitoramento
Outorga de uso da água
Melhoria do sistema de
abastecimento de água
Recuperação de áreas degradadas
Áreas protegidas
Metas do PERH atingidas

Qualidades das águas
superficiais, subterrâneas e
de abastecimento
Balneabilidade de praias e
reservatórios
Disponibilidade de águas
superficiais e subterrâneas
Cobertura de abastecimento
Enchente e estiagem

Força
Motriz
Crescimento populacional
População flutuante
Densidade demográfica
Responsabilidade social
Desenvolvimento humano
Agropecuária
Indústria e mineração
Comércio e serviços
Empreendimentos
habitacionais
Produção de energia
Uso e ocupação do solo

Demanda da água
Captação de água
Usos da água
Resíduos sólidos domésticos
Efluentes industriais e sanitários
Áreas contaminadas
Erosão e assoreamento
Barramentos em copos d'água.

Pressão

Figura 1. Inter-Relacionamento de indicadores através do método FPEIR.
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I.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA UGRHI 08

TABELA 1. Síntese das Características Gerais da UGRHI-8

Características Gerais
População

Seade

Total (2012)

Urbana (2010) Rural (2010)

679.818 hab.
Área territorial

632.261 hab.

Seade, 2010

Área

9.907,14 km

37.737 hab.
PERH 2004-07

Área de drenagem

2

9.125 km

2

Principais rios e
reservatórios

Principais rios: Rio Sapucaí-Mirim, Rio Canoas, Rio do Carmo, Rio
Grande e Ribeirão dos Bagres.

2010

Reservatórios: Peixoto, Jaguará, Igarapava, Volta Grande, Buritis,
Esmeril, Dourados, São Joaquim e Monjolinho.

Relatório de Situação da Bacia,

Cetesb, 2010

Aquíferos

Mananciais de
CPLA,
interesse regional
2007

08/SMG Disponibilidade hídrica
Superficial

PERH, 2004-07

Serra Geral
Área de abrangência: é subjacente ao Aquífero Bauru e recobre o
Guarani.
Guarani
Área de abrangência: ocorre em 76% do território do Estado de São
Paulo.
Nascente Ribeirão do Jardim (Ipuã e Guaíra); Ribeirão Pouso
Alegre (Cristais Paulista e Franca); Ribeirão Santo Antonio (Franca
e Restinga); Rio do Carmo ou Solapão (Jeriquara, Ribeirão Corrente,
Cristais Paulista e Ituverava).
Vazão média
Vazão mínima
Vazão Q95%

(Qmédio)

(Q7,10))

3

3

146 m /s

Relatório de Situação da Bacia,
2010

46 m /s

Reserva Explotável

Disponibilidade hídrica
PERH, 2004-07
subterrânea
Principais atividades
econômicas

3

28 m /s

3

18 m /s
A indústria calçadista de Franca destaca-se como uma das
maiores do país, com grande produção para exportação.
Distingue-se também a indústria alimentícia, principalmente de
laticínios, além do crescente número de loteamentos. Na
agricultura, predomina os cultivos da braquiária, cana de açúcar
e soja.
2

Vegetação
IF, 2009
remanescente

Apresenta 994 km de vegetação natural remanescente que ocupa,
aproximadamente, 11% de sua área. As principais categorias são a
Floresta Estacional Semidecidual e a Savana.
UCs

Unidades de
Conservação

FE Batatais

Municípios abrangidos pela UC
IF, 2011

Batatais

PE Furnas do
FF, 2011 Pedregulho
Bom Jesus
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A UGRHi 8 localiza-se a nordeste do Estado de São Paulo e estende-se por 9.907,14 km²
(SEADE, 2010), com uma população de 679.818 habitantes (SEADE, 2012), e tem como limítrofes as
UGRHis 04 (Pardo) ao sul-sudeste e 12 (Baixo Pardo/Grande)a oeste.

Figura 02. Localização das Bacias Hidrográficas no Estado de São Paulo com destaque para a UGRHI 8.

A bacia tem uma disponibilidade hídrica com Vazão média: 146,00 m³/s (Plano da Bacia,
CPTI 2008) Vazão mínima: 28,45 m³/s (Plano da Bacia, CPTI 2008) e vazão Q95%: 46m³/s.

1. Municípios que compõem a UGRHI 8

A UGRHi 8 é composta pelos seguintes municípios: Aramina, Batatais, Buritizal,
Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara,
Miguelópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina,
Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. Os municípios de
Altinópolis e Orlândia também estão parcialmente na área, mas têm sede fora da UGRHI-08.
A UGRHi-8 é subdividida em 7 sub-bacias, sendo que algumas delas são
especialmente importantes por serem manancial de abastecimento público, como por exemplo, a
do rio Canoas, que abastece parte do município de Franca.

9
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Figura 3. Municípios que compõem a UGRHi 8 e sub-bacias. Fonte: Relatório Técnico 393/08 (MINUTA). Equipe
do CPTI/IPT. Franca, SP, Novembro, 2008.
TABELA 2. Municípios que compõem a UGRHi 08 com área em UGRHi adjacente.

08 - SMG

UGRHI

Área parcialmente contida em UGRHI adjacentes
Área urbana
Área rural

Municípios

Totalmente contido na
UGRHI

ARAMINA

Sim

---

---

BATATAIS

Não

---

04-PARDO

BURITIZAL

Sim

---

---

CRISTAIS PAULISTA

Sim

---

---

FRANCA

Sim

---

---

GUAÍRA

Não

---

12-BPG

GUARÁ

Sim

---

---

IGARAPAVA

Sim

---

---

IPUÃ

Não

---

12-BPG

ITIRAPUÃ

Sim

---

---

ITUVERAVA

Sim

---

---

JERIQUARA

Sim

---

---

MIGUELÓPOLIS

Sim

---

---

NUPORANGA

Não

---

12-BPG

PATROCÍNIO PAULISTA

Sim

---

---

PEDREGULHO

Sim

---

---

RESTINGA

Sim

---

---

RIBEIRÃO CORRENTE

Sim

---

---

RIFAINA

Sim

---

---

SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA

Não

---

04-PARDO

SÃO JOAQUIM DA BARRA

Não

---

12-BPG

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Sim

---

---

10
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Os principais rios e reservatórios que fazem parte da bacia são: Rios: Sapucaí Mirim,
Canoas, do Carmo e Grande; Ribeirão dos Bagres. Reservatórios: No Rio Grande, as Usinas de
Peixoto (FURNAS), Jaguara, Igarapava e Volta Grande (pertencentes à CEMIG). No Rio do Carmo, a
Usina Buritis (CPFL), e no Rio Sapucaí-Mirim: Esmeril, Dourados, São Joaquim e Monjolinho
(CPTI/IPT 2008).
A área da bacia localiza-se sobre os aquíferos Serra Geral, cuja área de abrangência é
subjacente ao aquífero Bauru e recobre o Guarani, sendo que este tem uma área de abrangência em
76% do território do Estado de São Paulo.

Figura 4.Aquíferos da UGRHI-8.

As principais atividades econômicas são: A indústria calçadista de Franca, que se
destaca como uma das maiores do país, com grande produção para exportação. Distingue-se ainda a
indústria alimentícia, principalmente de laticínios, além do crescente número de loteamentos
imobiliários. Na agricultura predominam os cultivos da braquiária, cana-de-açúcar e soja.
A

vegetação

natural

remanescente desta UGRHi-8 encontra-se extremamente

fragmentada, perfazendo 11% de sua área, com vegetação natural composta pela Floresta Estacional
Semidecidual e Estacional em contato com Savana, formação Arbórea, Savana Florestada e
Arborizada. Duas Unidades de Conservação estão no âmbito Estadual na UGRHI-8: Parque Estadual
Furnas do Bom Jesus no município de Pedregulho e Floresta Estadual de Batatais, no município de
Batatais. No âmbito municipal temos cinco unidades: Jardim Zoobotânico, APA do rio Canoas e
Parque Ecológico Municipal Dr. João Roberto Correa, em Franca, Estação de Zoobotânica, em Guará
e Horto Florestal em Cristais Paulista.
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II.

QUADROS SÍNTESES DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA UGRHI 8
1. Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: Disponibilidade das águas

Disponibilidade das águas
Situação

Parâmetros

Disponibilidade
per capita Qmédioem relação
à população
total
(m³/hab.ano)

Disponibilidade
per capita de
água
subterrânea
(m³/hab.ano)

Síntese da Situação e
Orientações para gestão

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7.045

6.984

6.928

6.872

6.822

6.773

869

861

854

847

841

835



Síntese da situação: A disponibilidade de
água superficial per capita por habitante ao
ano, apresentou uma diminuição de 7.045
para 6.773, durante o período de 6 anos
(2007 à 2012), com a média de 6.904
m³/hab.ano. Mas ainda assim, se classifica
como “BOM” dentro do valor de referência,
uma vez que a média está superior ao valor
de referência, que para o Estado de São
Paulo é de 2.913 m³/hab.ano (ANA). A
disponibilidade per capita de água
subterrânea, está relacionada com a
quantidade de água e a população. Ao
longo dos últimos anos. A média nos últimos
anos da UGRHI 08 foi de 851,16
m³/hab.ano, sendo que a disponibilidade
estadual é de 275,207 m²/hab.ano.
Observa-se que apesar da queda na
disponibilidade de água superficial per
capita em relação a população, no decorrer
dos últimos anos, poderíamos concluir que
se caminha para a estabilidade, assim como
a disponibilidade per capita de água
subterrânea.



Orientações para gestão: Foi constatada
uma frequência anual de eventos de
interrupção
do
abastecimento
por
problemas de disponibilidade de água,
sendo necessária a eliminação da
deficiência hídrica sazonal na bacia
hidrográfica do Ribeirão Jardim, no
município de Guaíra. Assim também, foram
desenvolvidos
sistemas
informatizados
georreferenciados de recursos hídricos para
apoiar as atividades de gerenciamento do
CBH.

12

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2013
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim / Grande

2. QuadroSíntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: Demanda de água

Demanda de água
Parâmetros

Situação
2007

2008

2009

2010

Síntese da Situação e
Orientações para gestão
2011

2012

Demanda total de
água
(m³/s)

4,80

5,10

4,95

4,84

4,87

5,02

Demanda de água
superficial
(m³/s)
Demanda de água
subterrânea
(m³/s)

4,07

4,36

4,15

3,88

3,85

4,00

0,73

0,74

0,81

0,97

1,02

1,03

Demanda urbana de
água
(m³/s)

0,74

0,79

0,81

0,92

0,93

0,95

Demanda industrial
de água
(m³/s)

0,44

0,66

0,64

0,52

0,56

0,57

Demanda rural de
água
(m³/s)

3,47

3,50

3,35

3,30

3,29

3,41

Demanda para outros
usos de água
(m³/s)

0,15

0,15

0,15

0,10

0,10

0,11

• Síntese da situação: A média da demanda total de
água na UGRHi-8 nos últimos anos é de 4,93m³/s e
tem aumentado gradativamente em relação aos anos
anteriores. A demanda superficial supera a demanda
subterrânea que mantinha-se estável até 2009, agora
apresentando aumento devido ao crescimento
populacional, aumento progressivo da economia e
pelas regularizações do uso da água.

• Orientações para gestão: Prosseguir com o
cadastramento e fiscalização de usuários de recursos
hídricos, incentivando a otimização do sistema de
irrigação, implantando políticas de educação
ambiental para o uso racional da água, redução e
otimização das perdas no sistema de abastecimento,
implantação de políticas públicas de proteção das
áreas de afloramento dos aquíferos e dos mananciais
superficiais.
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3. Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: Balanço

Balanço
Parâmetros

Situação
2007

2008

2009

2010

Síntese da Situação e
Orientações para gestão
2011

2012

Demanda total em
relação à Qmédio
(%)
3,3

3,5

3,4

3,3

3,3

3,4

Demanda total em
relação à Q95%
(%)
10,4

11,1

11,0

10,5

10,6

10,9

14,5

15,6

15,0

13,9

13,8

14,3

4,0

4,1

4,0

5,4

5,7

5,7

Demanda superficial
em relação à Q7,10
(%)

Demanda
subterrânea em
relação à reserva
explotável (%)

• Síntese da situação: A UGRHi-8 apresenta média
de 10,5% nos últimos anos da Q95% (vazão natural da
Bacia). Em relação a Qmédia o percentual médio dos
últimos anos é de 3,3% e de 4,82% em relação a
Q7,10 (vazão mínima superficial), sendo classificada
pela ANA - Agência Nacional das Águas, como
situação “confortável” pela demanda total em relação
as vazões máximas, médias e mínimas.

• Orientações para gestão: Intensificação da
fiscalização dos usos de recursos hídricos,
implantação de ações de educação ambiental para
promoção do uso racional da água.
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4. Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: Saneamento Básico – abastecimento de água

Saneamento básico - Abastecimento de água
Parâmetros

Situação
2007

Municípios que
apresentam Índice
de atendimento de
água Bom
(nº)

6

2008

7

2009

8

Síntese da Situação e
Orientações para gestão

2010

8

2011

9

2012

----

• Síntese da situação: A média de atendimento da
população por abastecimento público de água na
UGRHi-8 é de 95,6% desde a última avaliação no ano
anterior. Os municípios que apresentam índice acima
de 90% são: Ituerava (94,2%), Ipuã (95,9%),
Igarapava (96,3%), São Joaquim da Barra (98,2%),
Franca, Guaíra, Guará, São José da Bela Vista com
índice de 100%. A informação oficial prove do SNIS.
Entretanto, a CT PLAGRHi acredita que todos os
municípios da UGRHi-8 apresentam índice de
atendimento de água acima de 90%.
• Orientações para gestão: gestão da captação da
água para abastecimento público e nas redes de
distribuição.
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5. Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: Saneamento Básico – Esgotamento sanitário

Saneamento básico – Esgotamento sanitário
Parâmetros

Situação
2007

2008

2009

2010

Síntese da Situação e
Orientações para gestão
2011

2012

Proporção de
efluente doméstico
coletado em relação
ao efluente
doméstico total
gerado(%)
Proporção de
efluente doméstico
tratado em relação
ao efluente
doméstico total
gerado
(%)

99,0

94,0

94,0

99,1

99,0

99,7

70,0

64,0

72,0

80,6

90,0

91,9

Proporção de
redução da carga
orgânica poluidora
doméstica
(%)

Carga orgânica
poluidora doméstica
remanescente
(kg DBO/dia)

62,8

58,0

66,0

73,8

81,0

83,5

13.015

14.536

11.953

8.939

6.526

5.727

• Síntese da situação: A evolução
positiva dos indicadores é determinada
pelos investimentos dos municípios e
priorização
do
CBH-SMG
em
infraestrutura de saneamento, que
evidenciam uma tendência positiva na
resposta aos efluentes gerados na
Bacia.

.
•
Orientações
para
gestão:
Investimentos
em
projetos/estudos,
obras/serviços
de
implantação
e
melhoria de todos os componentes do
sistema de esgoto sanitário, com ênfase
na implantação da ETE em São Joaquim
da Barra.
.
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6.

Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema: Saneamento Básico – Manejo de resíduos sólidos

Saneamento básico - Manejo de resíduos sólidos
Situação
Parâmetros

Resíduo sólido
domiciliar gerado
(ton/dia)

Resíduo sólido
domiciliar disposto
em aterro
enquadrado como
Adequado(%)

Municípios que
dispõem resíduos
em aterros com IQR
Adequado
(nº)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

327,6

320,3

323,5

315,8

317,9

320,1

84

89

86

27

92

82

15

15

16

13

17

13

Síntese da Situação e
Orientações para gestão

• Síntese da situação: A oscilação no valor da
geração de resíduos sólidos domiciliares de um ano
para outro pode ser atribuída à implantação de coleta
seletiva e programas de educação ambiental. Seis
municípios (Aramina, Batatais, Ipuã, Itirapuã,
Nuporanga e Ribeirão Corrente) encontram-se com os
aterros na condição de “controlados” e a destinação
final dos resíduos sólidos domiciliares do município de
Miguelópolis foi considerada “inadequada”.

• Orientações para gestão:. Priorizar ênfases nas
políticas públicas de adequação da disposição dos
resíduos domiciliares, incentivo e implantação de
cooperativas de reciclagem, programas de educação
ambiental (redução, reciclagem e reutilização),
programas de monitoramento da qualidade do solo,
água superficial e subterrânea.
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7. Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos – tema:

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
Parâmetros

Situação
2012

IQA – Índice de
Qualidade das
Águas

18

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2013
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim / Grande

IAP – Índice
das Águas
Brutas para
fins de
Abastecimento
Público

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
Parâmetros

Situação
2012

IVA – Índice
de Qualidade
das Águas
para a
Proteção da
Vida Aquática
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IET – Índice
de Estado
Trófico das
Águas
Subterrâneas



Síntese da situação: Referente ao IQA - Índice de Qualidade das Águas, a CETESB possui 12
pontos de monitoramento na UGRHi-8. Segundo o Relatório de Águas Interiores da CETESB
(2012), 2 pontos foram classificados como "REGULAR", ambos no Rio Sapucaí Mirim e 10
pontos classificados como "BOM". O IVA - Índice de Qualidade das Águas para proteção da
vida aquática (avalia substâncias tóxicas e variáveis que possam afetar as características físicoquímicas provenientes de fontes difusas), apresentou qualidade "ÓTIMA" em 2 pontos (ambos
no Rio Sapucaí Mirim). Na UGRHi-8, não há o Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins
de abastecimento Público (IAP). O IET - Índice de Estado Trófico da Água (classifica as águas
em diferentes graus de eutrofização). Os dados para UGRHi-8 indicam que dos seus dois
pontos monitorados ambos são de qualidade "ULTRALIGOTRÓFICA".



Orientações para gestão: Tendo em vista os índices alcançados, continuar o monitoramento e
eventualmente propor estudos para manutenção e melhoria da rede de IQA nos locais
classificados como "REGULAR", para melhor investigar as causas de queda na qualidade.

Síntese da
situação e
orientações
para gestão
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QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Situação
Parâmetros
2012

IPAS –
Indicador de
Potabilidade
das Águas
Subterrânas

2012

Parâmetros Desconformes

UGRHI 08
SMG

95,0

Alumínio, chumbo, ferro

SERRA GERAL

96,4

Alumínio, chumbo, ferro,
bactérias heterotróficas

GUARANI

92,1

Alumínio, bário, chumbo, ferro,
manganês, bactérias
heterotróficas, coliformes totais



Síntese da situação: Quanto ao IPAS - Indicador de Potabilidade das Águas
Subterrâneas, este reflete a porcentagem de amostras conformes com os
padrões de potabilidade e de aceitação para consumo humano, estabelecidos
pela Portaria MS nº 2.914/2011, refletindo o padrão da água bruta subterrânea
usada para abastecimento público e que recebem apenas cloração. Daí a
importância de monitorar os parâmetros de potabilidade. Neste sentido o
indicador apresenta três classificações, a saber: "BOA" porcentagem de
amostras em conformidade com os padrões de potabilidade maior que 67%.
"REGULAR" - maior que 33% de amostras em conformidade com os padrões de
potabilidade e menor ou igual a 67%. "RUIM" - porcentagem de amostras em
conformidade com o padrões de potabilidade menor ou igual a 33%. Deste
modo, a UGRHi-8, se enquadra na classificação "BOA", pois todos os seus
aquíferos possuem porcentagem acima de 90%.



Orientações para gestão: Continuar com o monitoramento para melhor
mapeamento de potabilidade das águas subterrâneas.

Síntese da
Situação e
Orientações
para gestão
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IV
. ANÁLISE DA DOS INDICADORES DE SITUAÇÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS DA UGRHI 08

DINÂMICA SOCIOECONÔMICA
Dinâmica Demográfica e Social
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

25
20

nº de municípios

FM.01-A -Taxa
geométrica de
crescimento
anual (TGCA):
% a.a.

15

1

≥3

4

4

7
13

12

0

4
1

4
1

≥ 1,8 e < 2,4
≥ 1,2 e < 1,8

9

5
1

≥ 2,4 e < 3

10
13

10

2

≥ 0,6 e < 1,2
≥ 0 e < 0,6

1

<0

FM.02-A População
total: nº hab.

nº de habitantes

2000-09 2000-10 2000-11 2000-12

685.000
680.000
675.000
670.000
665.000
660.000
655.000
650.000
645.000
640.000

679.818
674.889
669.998
664.608
659.263
653.563

2007 2008 2009 2010 2011 2012

O município de Jeriquara vem
apresentando nos últimos três anos
índice negativo de crescimento
populacional (-0,37% a.a em 2011
para -0,08% em
2012). Os
municípios
que
apresentaram
menores taxas são Rifaina (0,09%) e
São José da Bela Vista (0,36%). As
maiores TGCA são dos municípios
de Restinga (1,37% a.), Ipuã (1,26%
a.), Cristais Paulista (1,17% a.) e
Patrocínio Paulista (1,15% a.)
(SEADE,2012). Área Crítica: São
José da Bela Vista (0,36%) e São
Joaquim
da
Barra
(0,87%).
Orientação
para
gestão:
implantação de políticas de infraestrutura, planejamento futuro para o
abastecimento público, assim como
para esgotamento sanitário.
A população total da Bacia
corresponde a 1,62% em relação à
população do Estado de São Paulo.
Destacam-se como municípios mais
populosos Franca (323.464 hab.),
Batatais (57.238), São Joaquim da
Barra (47.283) totalizando 63% da
população da Bacia. Como menos
populosos Jeriquara (3.156), Rifaina
(3.441) e Buritizal (4.105) totalizando
1,57% da população da Bacia. As
demais 17 cidades correspondem a
35%. Destaca-se como Área Crítica:
Franca, correspondendo a 47% da
população
total
da
UGRHi-8,
provocando maior pressão no meio
ambiente. A população urbana da
bacia é 632.261 hab. E a população
rural é 37.737 hab., sendo a taxa de
urbanização bastante alta.

Orientação
gestão:Acompanhamento
crescimento
populacional
embasar o gerenciamento.

para
do
para
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DINÂMICA SOCIOECONÔMICA
Dinâmica Demográfica e Social
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

25

FM.03-A Densidade
demográfica:
2
hab/km

Nº de municípios

20
15

2

2

2

4
2

4
2

4
2

14

14

14

2
4

2
4

2
4

3

3

3

13

13

13

10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
≤ 10

> 10 e ≤ 30

> 30 e ≤ 50

> 50 e ≤ 70

> 70 e ≤ 100

> 100 e ≤ 1.000

> 1.000

Com a estabilidade do ritmo do
crescimento
populacional,
a
densidade
demográfica
da
UGRHi-08 apresentou índice de
68,62 hab/km² (SEADE,2012). Os
municípios com maior densidade
continuam
sendo
Franca
(532,60hab/km²), bem acima da
média do Estado com 168,75
hab/km²) e São Joaquim da Barra
(114,69hab/km²). Batatais com
67,28hab/km², encontra-se no
limite da média da Bacia (68,62
hab/km²) e Igarapava com
60,50hab/km². Os Municípios
com menores densidades são
Buritizal
(15,42hab/km²),
Nuporanga (19,91hab/km²) e
Rifaina
20,05hab/km²).
Apresentam
Área
Crítica:
município de Franca que abriga
47% da população total em 6%
do território da Bacia, impactando
os recursos hídricos superficiais
na captação para abastecimento
público e no lançamento dos
efluentes e o Município de São
Joaquim da Barra que não tem
implantado
a
Estação
de
Tratamento de Esgoto.
Orientação
para
gestão:
necessidade de gerenciamento
de uso e ocupação do solo,
gestão no abastecimento público
e no tratamento dos efluentes.
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DINÂMICA SOCIOECONÔMICA
Dinâmica Demográfica e Social
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

25

Nº de municípios

20

FM.03-B - Taxa
de urbanização:
%

8

8

8

7

7

7

10

15
10
5

7
7

7

7

5

0
2007
2008
2009
2010
≤ 70%
> 70% e ≤ 80%
> 80% e ≤ 90%
> 90%

A porcentagem da população
urbana em relação a população
total da Bacia dos rios Sapucaí
Mirim/Grande manteve-se nos
últimos anos atingindo média de
94,5% (2007/2008), de 93,8%
(2009) e 95,9% (2010). Franca e
São Joaquim da Barra destacamse com taxa de urbanização de
98,2% (SEADE, 2010). Área
Crítica: São Joaquim da Barra
vem apresentando crescente taxa
de urbanização nos últimos anos
e não tem implantada Estação de
Tratamento de Esgoto. Franca
está com o abastecimento
público urbano no limite.
Orientação
para
gestão:
gerenciamento no abastecimento
urbano, esgotamento sanitário e
disposição de resíduos.
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DINÂMICA SOCIOECONÔMICA
Dinâmica Demográfica e Social
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

FM.04-A - Índice
Paulista de
Responsabilidade
Social (IPRS)

Nº de municípios

25
7

4
2

10

10

8
4
1

4
1

20
9

13

15
10
5

6

0

1
2

3
3

Grupo 5
Grupo 4
Grupo 3
Grupo 2
Grupo 1

2004 2006 2008 2010

FM.04-B -Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal
(IDH-M)

Nº de municípios

25
20

≥ 0,800

1

≥ 0,700 e ≤ 0,799
≥ 0,600 e ≤ 0,699

15
17
10

21

≥ 0,500 e ≤ 0,599
≤ 0,499

5
4
0
2000

1
2010

A Bacia apresenta três municípios
que se caracterizam com elevado
nível de riqueza e bons indicadores
sociais (grupo 1): Buritizal, São
Joaquim da Barra e Guaíra, e quatro
municípios mais desfavorecidos nos
indicadores sociais (grupo 5): Guará,
Ipuã, Pedregulho e São José da Bela
Vista (SEADE, 2010). A região tem
sofrido conseqüências do crescimento
do agronegócio, principalmente o
cultivo da cana de açúcar, que
vemimpactando diretamente a riqueza
dos
municípios
e, com
isso,
apresentando repercussão maior nos
municípios menores. Área Crítica:
municípios da UGRHi-8 que são
fornecedores da matéria prima (cana
de açúcar) Guaíra, Batatais, São
Joaquim
da
Barra,
Buritizal,
Patrocínio Paulista e Igarapava que
possuem usina de transformação
sucroalcooleira.
Orientação
para
gestão:
implantação
de
políticas
que
disciplinam o uso e ocupação do solo
e políticas setoriais; implantação de
ações
de educação ambiental.
Salienta-se
que
os
dados
apresentados não são conclusivos à
luz da realidade dos municípios.

A Bacia apresentou considerável
evolução
no
desenvolvimento
humano
com
21
municípios
alcançando médio desenvolvimento
humano nos últimos dez anos.
Somente São José da Bela Vista,
com 0,693, classifica-se com baixo
desenvolvimento humano, porém no
limiar de melhorar sua classificação
no IDH (Programa das Noções
Unidas
para
Desenvolvimento,
SEADE,2010). Entende-se que a
melhora verificada apresenta relação
na
implantação
das
ações
estabelecidas no Plano Diretor da
Bacia.
Orientação para gestão: elaboração
de prognósticos e projeções no
desenvolvimento de políticas públicas
setoriais; implantação de políticas de
educação setoriais, destacando-se a
ambiental.
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DINÂMICA SOCIOECONÔMICA
Dinâmica Econômica
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

3.380
Estabelecimentos
da agropecuária:
nº de
estabelecimentos

Nº de estabelecimentos

FM.05-A –

3.360
3.320

3.309

3.300

3.296

3.280
3.260
2007

Nº de animais

8.000.000
FM.05-B, C e D Agropecuária: nº
de animais

3.358

3.350

3.340

2008

2009

2010

Pecuária
Avicultura
Suinocultura

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

A média de 2007 a 2010 foi de 3.328
estabelecimentos da agropecuária
que vem oscilando de forma tênue,
apresentando variação de 30 pontos
para mais e 19 para menos em
relação à média do quadriênio, o que
aponta para estabilidade do indicador.
Essa estabilidade é decorrente da
consolidação
da
atividade
sucroalcooleira
(área
de
cana
plantada), seguida da cafeicultura
(área plantada). Na pecuária há
predominância da avicultura/corte
com 6.601.991 animais, seguida de
bovinos de corte e leite (405.839) e a
suinocultura com 54.945. Destaca-se
que o impacto nos recursos hídricos é
em primeiro lugar realizado pela
suinocultura
(pela
geração
de
efluentes), seguido pela bovinocultura
(pela criação) e finalmente pela
avicultura. Área crítica: Cristais
Paulista, Patrocínio Paulista, Guará,
São José da Bela Vista, Ipuã e
Restinga,
que
apresentam
suinocultura de médio a grande porte.
Orientação para gestão: Focar
principalmente no abastecimento de
água para consumo dos animais e no
tratamento dos efluentes.

2007 2008 2009 2010

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

16.000
Nº de estabelecimentos

FM.07-AEstabelecimentos
de comércio: n° de
estabelecimentos

18.000
14.000
12.000
10.000
8.000

7.259 7.724
6.715 6.981

6.000
4.000
2.000

FM.07-B –
Estabelecimentos
de serviços: n° de
estabelecimentos

Indústrias
3.314
3.224
Comércio
3.187 3.253
Serviços

4.178 4.366 4.614 4.817

0
2007 2008 2009 2010

A evolução do crescimento foi de
15,29% para o setor de serviços,
15,03% para comércio e de 3,98%
para indústria. As atividades de
comércio e serviço são por excelência
atividades urbanas, que indicam
aumento na geração de resíduos.
Área Crítica: Franca, Batatais e São
Joaquim da Barra como polos
industriais que apresentam maior
tendência
de concentração
de
comércio e serviços.
Orientação
para
gestão:Focar
implantação de políticas de uso
racional da água, reuso da água e
tratamento de efluentes, disposição
de resíduos e coleta seletiva.
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DINÂMICA SOCIOECONÔMICA
Dinâmica Econômica
Parâmetros

Dados dos parâmetros

FM.06-C –
Estabelecimentos
de mineração em
geral: nº de
estabelecimentos

Nº de estabelecimentos

20

18

Análise da situação

18
14

15
10
5
0
fev. 2008

dez. 2008

ago.2010

Os dados sobre mineração foram
obtidos com base no último Relatório
da CPRM que apresenta dados
oficiais dos anos 2008 e 2009. Nesse
sentido registre-se que a quantidade
de estabelecimentos de mineração
não apresentou variação expressiva
no período (CPRM, agosto de 2010)
salientando o comprometimento da
análise em função da defasagem do
período
da
informação.
Áreas
Críticas: segundo levantamento do
CBH SMG/CETESB (2012) foram
levantados 17 estabelecimentos de
mineração: Aramina (1), Guará (2),
Igarapava (4), Itirapuã (2), Restinga
(5), Rifaina (1), São Joaquim da Barra
(1) e Patrocínio Paulista (1),
atualizando os dados do CPRM de
agosto de 2010 que eram Batatais (1),
Guaíra (1), Guará (3), Patrocínio
Paulista (1), Pedregulho (3), Restinga
(4), São Joaquim da Barra (1).
Orientação
para
gestão:
averiguação dos dados e licenças
ambientais emitidas pelo CPRM,
implantação
de
ações
para
recuperação das áreas degradadas
pela atividade.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Parâmetros

Análise da situação

214,7
214,7
214,6
Km²

FM.10-F - Área
inundada por
reservatórios
hidrelétricos:
km2

Dados dos parâmetros

214,6
214,67

214,5
214,5
214,4

214,47 214,47

214,47 214,47

214,4
2008 2009 2010 2011 2012

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

UGRHI 8
TOTAL

EROSÕES
URBANAS
69

EROSÕES
RURAIS
567

TOTAL
636

A área inundada na Bacia do Sapucaí
Mirim/Grande,
com
214,67
km2,
representou em 2012, 3,73% de toda a
área inundada do Estado de São Paulo,
2
calculada em 5.758,38 m . Em relação a
área de drenagem da UGRHi 08 que é
de 9.125 km2, a área inundada
representa em 2012, 2,35% do total.
Área Crítica: Miguelópolis (92,1285km²),
Guaíra (67,6413
km²), Igarapava
(23,503km²),
Rifaina
(19,1708km²),
Pedregulho
(8,1657km²),
Aramina
(3,8565km²), São José da Bela Vista
(0,1137km²), Nuporanga (0,0872km²)
(ANEEL, 2012). Não constam nos dados
fornecidos pela Aneel 2012 as áreas
inundadas nos municípios de São
Joaquim
da
Barra/Guará
(PCH
Palmeiras, PCH Anhanguera, PCH
Retiro), Guará (PCH São Joaquim) e de
Patrocínio Paulista/Altinópolis (PCH
Esmeril).
Orientação para gestão: recom enda-se
a elaboração de estudos interpretativos
de imagens de satélite de média/alta
resolução para mapeamento e aferição
dos valores apresentados da área
inundada
tanto
de
reservatórios
hidrelétricos quanto outras formas de
barramento acima de uma área de
espelhod'água (ex. 1 ha) na UGRHi 08.

Segundo inform ações retiradas do
Anexo do Relatório Técnico n.º 131.057205 - Cadastram ento de pontos de
erosão e inundação no Estado de São
Paulo do IPT (2012), a suscetibilidade
natural à erosão dos terrenos da Bacia
mostra-se preponderantemente baixa,
havendo área de muito alta. Na UGRHI
08 foram cadastradas 69 boçorocas em
áreas urbanas e 567 rurais (228 ravinas
e 339 boçorocas), que ocorrem
prioritariam ente em áreas de muito alta
suscetibilidade. Áreas Críticas: Franca
com 56 erosões urbanas e 73 rurais;
Patrocínio Paulista com3 erosões
urbanas e 106 rurais e Itirapuã com 50
rurais. Destacamos o município de
Santo Antônio da Alegria que, pelo
último Plano de Bacia (2008) indicava
93% de boçorocas do total da Bacia e
no Relatório Técnico n.º 131.057-205
(2012)
indica
6%,
indicando
discrepância nos valores devido ao
último levantamento global de campo
efetuado em 1989.
Orientação para gestão: atualização de
dados, priorização das áreas afetadas
nos planos de prevenção e controle de
erosão, principalmente aquelas junto às
áreas urbanas da UGRHi 08.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Parâmetros

Dados dos parâmetros

P.08-D Barramentos:
nº total de
barramentos

nº de barramentos

250
168

200
150

211
188 200

Análise da situação

232

124

100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

R.09-A Unidades de
conservação
(UC): n°

O número de barramentos de natureza
geral vem aumentando gradativamente
e segundo o DAEE, a UGRHi 08 possui
232 dos 9.705 barram entos de natureza
geral do Estado de São Paulo,
correspondendo a 2,4%., fato que pode
ser atribuído ao aumento de outorgas
concedidas. Destacam-se os municípios
de Batatais com 54 barramentos, e
Guaíra com 32 barramentos que
julgam os conter a maioria para
regularização de vazão, uma vez que,
conhecemos a criticidade hídrica em
função da irrigação.
Orientação para gestão: intensificação
da
fiscalização,
políticas
de
recuperação, proteção e conservação
ambiental das áreas de preservação
permanente de acordo com novo código
florestal e ações para proteção,
conservação
e
preservação
da
ictiofauna e organismo aquático.

Na UGRHi-08 encontram-se duas
Unidades de Conservação de âmbito
Estadual:Parque Estadual Furnas do
Bom Jesus (2.000 ha) no município de
Pedregulho e outra em Batatais
denominada Floresta Estadual de
Batatais (800 ha). Destacamos que no
âmbito
municipal
a
UGRHi-08
apresenta: Jardim Zoobotânico (200ha)
e APA do rio Canoas (3.600 ha), Parque
Ecológico Municipal Dr. João Roberto
Corrêa (13,6 ha) em Franca, Estação
Zoobotânica (5 ha) em Guará, Horto
Florestal Sábio de Melo (10 ha) em de
Cristais Paulista.
Orientação
para
gestão:manter
acompanhamento
das
informações
sobre as unidades.
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

P.01-A Demanda total
3
de água: m /s

6,00

5,00
12,1%

P.01-B Demanda de
água superficial:
3
m /s

14,9%

12,7%

13.,4%15,6%

15,9%

4,00

m³/s

3,00

P.01-C Demanda de
água
subterrânea:
3
m /s

2,00 85,1%

87,9% 87,3%

86,6% 84,4% 84,1%

1,00

0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demanda subterrânea
Demanda superficial

A análise da dem anda total de água
na
Bacia
dos
rios
Sapucaí
Mirim/Grande (5,02m²/s) evidência
predominância
por
demanda
superficial (84,1% ou 4,0m3/s) em
relação à subterrânea (15,9% ou 1,2
m³/s). Salienta-se que o crescimento
populacional
e
o
aumento
progressivo da economia estão
influenciando
o
aumento
da
demanda subterrânea, que vem
apresentando
tendência
de
crescimento nos últimos anos. Outro
fator que pode ter influenciado o
aumento da demanda subterrânea é
o aumento das outorgas emitidas
pelo DAEE. Ressalta-se que a
demanda total vem se m antendo na
média aproximada de 4,93 m³/s nos
últimos anos, o que pode não indicar
uma tendência, pois o valor é
influenciado pela emissão de novas
outorgas,
que
poderão
ser
motivadas pela implantação da
cobrança pelo uso da água. Área
Crítica: Guaíra, que possui o ribeirão
do Jardim declarado crítico pela alta
demanda do recurso na irrigação,
destacando que no Relatório anterior
apresentava demanda superficial de
3,74 m³/s, pois somou-se a demanda
da Bacia do Sapucaí Mirim/Grande e
Baixo Pardo/Grande e em 2012
evidencia 1,24m³/s somente na
Bacia do Sapucaí Mirim/Grande.
Orientação
para
gestão:
aprofundar estudos sobre demanda,
iniciar trabalhos de fiscalização dos
recursos hídricos não outorgados,
implantar a cobrança da água,
implantar políticas públicas de
proteção das áreas de afloramento
dos aquíferos e dos mananciais
superficiais.
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Parâmetros

Dados dos parâmetros

P.02-A Demanda
urbana de
3
água: m /s

P.02-BDemanda
industrial de
3
água: m /s

6,0
5,0

3,2%

3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,1%

P.02-C Demanda rural
3
de água: m /s

m³/s

4,0
68,6%67,7%68,2%67,5%67,8%
3,0 72,3%
2,0
1,0

9,2%

12,9% 12,9%10,8%11,4%11,3%

315,5%16,4% 19% 19,1%18,8%
115,3%
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Outros Usos
Uso Rural
Uso Industrial
Uso Urbano

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

Análise da situação

O aumento da demanda rural
influenciou o decréscimo nas
demais demandas de uso da água
em relação a demanda total,
destacando-se com 67,8% da
demanda total da Bacia (5,02m³/s),
fato que pode ocorrer pelo
aumento da área irrigada de café,
demandando mais volume de
água, nos municípios produtores,
ou
que
m ais
usos
foram
outorgados
neste
setor.
A
demanda urbana apresentou um
pequeno decréscimo em relação a
demanda
total
(18,8%
ou
0,95m³/s), mais especificamente
para os municípios mais populosos
da Bacia, devido ao crescimento
populacional. O aumento na
demanda urbana foi evidenciado
por: Franca (de 0,006 para
0,007m³/s), sendo que a m aior
demanda
para
abastecimento
urbano acontece no rio Canoas de
aproximadamente 0,6 m³/s (CBH
SMG/SABESP/2012),
manancial
de domínio federal, que não é
contabilizado neste parâmetro,
Batatais de 0,25 para 0,26 m³/s,
sendo o segundo município mais
populoso da UGRHi 08 e São
Joaquim da Barra de 0,007 para
0,009 m³/s. A demanda industrial
também apresentou decréscimo
em relação a demanda total,
entretanto, apresentou aumento de
0,13m³/s nos últimos 6 anos devido
ao crescimento industrial da Bacia,
mas ainda com demanda inferior
ao crescimento devido as boas
práticas implementadas no setor.
Área Crítica: Guaíra (0,74m³/s ou
21,63% da demanda rural) pelo
grande volume de uso do recurso
hídrico, ribeirão do Jardim, na
irrigação.
Orientação para gestão: iniciar
trabalhos de verificação das
outorgas, fiscalização dos usos não
cadastrados, incentivo a otimização
do sistema de irrigação, políticas
de educação ambiental para uso
racional da água, redução e
otimização das perdas no sistema
de abastecimento, estudos de
bacias críticas e ações mitigatórias
para a gestão destas.
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Parâmetros

P.03-B Captação
subterrânea em
relação à área
total da bacia:
nº de outorgas/
2
1000 km

Análise da situação

46,9

50
45

nº de outorgas/1000 km2

P.03-A Captação
superficial em
relação à área
total da bacia:
nº de outorgas/
2
1000 km

Dados dos parâmetros

40

37,0

39,7

40,9

34,2

35
26,1

30
25
20

42,1

18,4

20,6

28,6

30,8

21,8

15
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Captações superficiais
Captações subterrâneas

120,0
100,0

proporção de captações

P.03-C Proporção de
captações de
água
superficial em
relação ao
total: %

80,0

35,0 35,7 35,5 39,0 40,5 39,6

60,0
40,0
65,0 64,3 64,5 61,0 59,5 60,4
20,0
0,0

P.03-D Proporção de
captações de
água
subterrânea em
relação ao
total: %

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Captações superficiais
%

O aumento progressivo do
numero de outorgas emitidas
corresponde ao aumento da
demanda de água total da
UGRHi 08, destacando a
superação da emissão de
outorgas superficiais (46,9/1000
km²) em relação à subterrânea
(30,8/1.000km²). Os municípios
que apresentam captações de
água superficial outorgadas por
1.000km² são Ribeirão Corrente
com 168,4 (segundo menor
município da Bacia com 148,46
km²), Batatais 149,4 (segundo
maior município da Bacia com
850,72 Km²) e Jeriquara 113,5
(menor município da Bacia com
140,99). Quanto a captações
subterrânea
outorgadas/1.000km²
destacam-se
Guaíra
77,3
(maior município da Bacia com
1.258,67km²), Batatais 68,2 e
Guará 60,7 (com área de
362,62 km²) - (DAEE/2012). Os
municípios que apresentam
maiores proporções para as
captações
superficiais
em
relação ao total da Bacia são
Ribeirão Corrente (89,3%),
Cristais Paulista (88,6%) e
Miguelópolis (76%). Quanto a
proporção
de
captações
subterrâneas em relação ao
total da Bacia, os municípios
que
se
destacam
são:
Igarapava
(85,7%),
São
Joaquim da Barra (73,7%) e
Guará (73,3%).
Orientação
para
gestão:
estudos e levantamentos de
bacias
críticas
superficiais,
estudos
e
levantamentos
visando
a
exploração,
conservação e proteção das
águas subterrâneas.
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7.100

755.000

7.050

655.000

7.000
555.000

6.950
E.04-A Disponibilidade
per capita Qmédio em
relação à
população
total:
m3/hab.ano

6.900

455.000

6.850
7.045,00
355.000
6.984,00
6.928,00
6.750
255.000
6.872,00
6.822,00
6.700
6.772,78
155.000
6.650
6.800

6.600

55.000
200720082009201020112012
Disponibilidade superficial per capita
População total

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

880

755.000

870

655.000

860

555.000

850

455.000

840 869,00
355.000
861,00
854,00
830
255.000
847,00
841,00
835,00
820
155.000
810

A Bacia dos rios Sapucaí
Mirim/Grande
apresenta
6.772,78m³/ano.hab
de
disponibilidade
de
água
superficial,
acima
do
considerado
ideal
pela
UNESCO (2003) quando a
disponibilidade
apresenta-se
acima de 2.500m³/ano.hab. Em
relação a disponibilidade de
água subterrânea a Bacia
evidencia
835m³/ano.hab
(DAEE,SEADE,2012). Análise
realizada merece cautela, uma
vez que o cálculo deste
parametro é realizado com
vazão
média
total,
não
desconsiderando a demanda de
água utlizada para os usos em
recursos hídricos. Observa-se
uma redução na disponibilidade
hídrica per capita (superficial e
subterrânea) no ano de 2012,
provavelmente decorrente do
crescimento populacional. Área
Crítica: Franca, município mais
populoso
da
Bacia,
que
apresenta
disponibilidade
superficial de 953,91m³/ano.hab
e subterrânea de 117,65
m³/ano.hab. Orientação para
gestão: estudos e prognósticos
de disponibilidade hídrica da
bacia, ações de educação
ambiental para uso racional da
água, atualização das redes de
postos
pluviométricos
e
hidrológicos do DAEE para
atualização dos cálculos da
vazões médias.

55.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Disponibilidade subterrânea per capita
População total
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS

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

Volume: m3/s

E.07-A Demanda total
(superficial e
subterrânea)
em relação ao
Q95%: %

Dados dos parâmetros

Volume: m3/s

Parâmetros

3,5%
160
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3,4%
146,0 146,0 146,0 146,0
120 146,0 146,03,4%
100
3,3% 3,3%
80 3,3%
60
40
20 4,80 5,10 4,95 4,84 4,87 5,02
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Análise da situação

3,6%
3,5%
3,5%
3,4%
3,4%
3,3%
3,3%
3,2%
3,2%

A UGRHi 08 apresenta média de
demanda total de água superficial
e subterrânea outorgada nos
últimos seis anos de 4,93 m³/s
corresponde a aproximadamente
11% da Q95% (vazão natural da
Bacia, presente em 95% do
tempo, de 46m³/s), obtendo a
classificação "BOA" (conforme
classificação
adotada
pela
Coordenadoria
de
Recursos
Hídricos) . Destacam-se as
Demanda total
proporções dos municípios com
maiores vazões outorgadas em
Qmédio
relação
a
Q95%:
Jeriquara
(34,50%), Guaíra (20,83%) e
Ribeirão Corrente (20,33%). A
Demanda total X
demanda total outorgada é
Qmédio
suprida por aproximadamente
3,4% da Qmédia (vazão média
durante um ano, de 146m³/s).
Destacam-se as proporções dos
municípios com maiores vazões
outorgadas em relação aQmédia:
Jeriquara
(10,79%),
Guaíra
(7,03%) e Ribeirão Corrente
11,1%
10,9%
10,8%
50 10,4%
12% (6,29%).
10,5%10,6%

45
46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
40
35
30
25
20
15
10 4,80 5,10 4,95 4,84 4,87 5,02
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demanda total

10%

(continua no quadro a seguir...)

8%
6%
4%
2%
0%

Q95%
Demanda total X
Q95%
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

30

18%
15,6%
16%
14,8%
14,5%
25
13,8%13,8%14,3%
14%

E.07-C Demanda
superficial em
relação a
vazão mínima
superficial
(Q7,10): %

Volume: m3/s

20

12%
10%

15

28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 8%

10

6%

4,36 4,15 3,88 3,85 4,00
5 4,07

4%
2%

0

0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demanda superficial
Q7,10
Demanda superficial X Q7,10

A demanda total superficial
outorgada
(4,0m³/s)
em
relação a Q7,10 (vazão mínima
superficial 28m³/s) é de
aproximadamente
14%.
Destaca-se o município de
Jeriquara com 51,09% de
vazão outorgada em relação
ao Q7,10, merecendo atenção
especial
quanto
ao
gerenciamento do recurso
hídrico superficial. A demanda
total subterrânea outorgada
(1,03m³/s) em relação a
reserva
disponível
subterrânea (18m³/s) é de
aproximadamente
6%.
Destacam-se Guará (14,5%),
Guaíra (14,4%) e Batatais
(12,9%)
de
vazões
outorgadas subterrâneas em
relação a reserva explotável.
Ressalta-se
que
as
porcentagens apresentadas
não
evidenciam
uma
tendência, uma vez que a
análise é realizada através
das demandas outorgadas
pela ausência de estimativas
reais,
comprometendo
a
análise.
Orientação para gestão:
Intensificação da fiscalização
dos usos de recursos hídricos,
implantação de ações de
educação ambiental para
promoção do uso racional da
água.
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Parâmetros

Dados dos parâmetros

20,0

5,4%

5,6% 5,7%

Análise da situação

6,0%

18,0
16,0

E.07-D Demanda
subterrânea em
relação as
reservas
explotáveis: %

Volume: m3/s

14,0

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 5,0%
4,5%
4,0% 4,1%
4,0%

12,0
10,0

3,0%

8,0
2,0%

6,0
4,0

1,0%

2,0 0,73 0,74 0,81 0,97 1,02 1,03
0,0

0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012

R.05-B - Vazão
total outorgada
para
captações
superficiais:
3
m /s

m3/s

Demanda subterrânea
Reserva Explotável
Demanda subterr. X Reserva Explot.
5,00
16,573
16,691
4,50 16,068
16,90216,013 4,00
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
0,967 1,016 1,028
0,728 0,743 0,807
1,00
0,50
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Superficial

Subterrânea

O crescimento populacional e o
aumento
progressivo
da
economia, apresentam uma
tendencia crescente das vazões
subterrânea outorgadas para
todos os tipos de finalidade de
uso da água (urbano, rural,
industrial
e
outros).
O
Cadastrameno de usuários de
recursos hídricos é demanda
induzida
do
CBH-SMG.
Orientação
para
gestão:
atualização do cadastro de
usuários de recursos hídricos,
iniciar a cobrança pelo uso da
água, políticas que assegurem
o
controle
quantitativo
e
qualitativo dos diferentes tipos
de uso da água.
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Parâmetros

300

Análise da situação

259
234

250

nº de outorgas

R.05-D Outorgas para
outras
interferências
em cursos
d’água: nº de
outorgas

Dados dos parâmetros

193
200
150
100

78

82

95

50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

As
outorgas
para
outras
interferências em curso d'água
(desassoreamento, travessias,
barramentos,
canalizações)
sofreram uma redução nos
anos de 2010 e 2011 em
relação aos anos anteriores,
possivelmente justificável pelo
tempo decorrido para a emissão
das Portarias de Outorgas pelo
DAEE, uma vez, que a
tendência indica o crescimento
das regularizações, ou pelo fato
de que a Portaria de outorga
para interferência em recurso
hídrico ter prazo de 30 anos,
indicando intensa regularização
das interferência existentes na
Bacia até o ano 2009.
Orientação
para
gestão:
intensificação da fiscalização
dos usos de recursos hídricos.
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DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Parâmetros

R04-B Densidade da
rede de
monitoramento
hidrológico: nº
de estações/
2
1000 km

3,00

estações / 1000 km2

R.04-A Densidade da
rede de
monitoramento
pluviométrico:
nº de estações/
2
1000 km

Dados dos parâmetros

2,50

2,41

2,00
1,50
1,00
0,50

0,88

0,00
2012
Pluviométrico

Hidrológico

Análise da situação

A densidade (número de
estações por 1000 km²), tanto
K106da
rede
pluviométrica
(2,41
estações/1000
km²),
quanto da rede fluviométrica
(0,88 estações/1000 km²) da
UGRHI 08 apresenta-se bem
próxima a média estadual,
respectivamente 2,57 estações
pluviométricas/1000 km² e 0,98
estações
fluviométricas/1000
km². Orientação para gestão: O
monitoramento pluviométrico e
hidrológico é demanda induzida
do
CBHSapucaí
Mirim/Grande, de forma a
melhorar
os
dados
de
quantidade da precipitação de
água e dados fluviométricos
para o planejamento de uso dos
recursos hídricos, previsão de
cheias, saneamento básico,
abastecimento
público
e
industrial e irrigação.
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SANEAMENTO
Abastecimento de água potável
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

25

E.06-A Índice de
atendimento

nº de municípios

20
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8
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3

3

2009

2010
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10

10

9

de água: %

5
6

6

0
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Sem dados

2008
Ruim

Regular

Bom

A UGRHI 08 é a quarta melhor
unidade do Estado de São Paulo,
com
índice
percentual
de
atendimento de água de 95,41%
muito próxim o à média do Estado
de São Paulo, que apresenta
95,69% de atendimento, segundo o
SNIS, 2011. Aramina e Cristais não
apresentaram dados em 2010 e
2011, entrando nesta classificação
o município de São José da Bela
Vista, que no ano de 2010
apresentava índice "bom" (100%).
O município de Nuporanga (90,1%)
que em 2010 não apresentava
dados, soma se em 2011 aos
outros oito municípios classificados
como "BOM" em 2010 que
mantiveram a classificação em
2012: Franca (100%), Guaíra
(99,4%),
Ipuã
(98,7%),
São
Joaquim da Barra (97,4%), Guará
(96,5%),
Igarapava
(96,4%),
Ituverava (93,7%), Itirapuã (90,8%).
Destaque aos dez municípios que
apresentam índice de atendimento
"REGULAR" (entre 50% e 90%).
Orientação para gestão: Aramina,
Cristais Paulista e São José da Bela
Vista - verificar o cadastro e
alimentação no sistema do SNIS,
gestão na captação da água para
abastecimento público e nas redes
de distribuição.
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SANEAMENTO
Abastecimento de água potável
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

25
1

1

16

17

2
3

1
3

2010

2011

E.06-D Índice de
perdas do
sistema de
distribuição
de água: %

nº de municípios

20
15

15

14

15

10
1

1

3

6

6

5

5
0
2007

2008

Sem dados

2009

Ruim

Regular

Bom

Na análise em relação ao anos de
2010 e 2011 os municípios de
Aramina e Crsitais Paulista não
apresentaram dados,entrando nesta
classificação o município de São
José da Bela Vista, que no ano de
2010 apresentava índice "ruim"
(60,6%). O município de Nuporanga
(34,8%) que em 2010 não
apresentava dados, soma se em
2011
aos
outros
dezesseis
municípios
classificados
como
"Regular", totalizando 72% dos
municípios da Bacia com índice
estimado de perdas no sistema de
abastecimento público entre 10% e
50%. Área Crítica: Santo Antonio da
Alegria com bom índice de
atendimento, mas índice de perdas
na distribuição de 56,5%, único
município classificado como "ruim".
Orientação para gestão: Aramina,
Cristais Paulista e São José da Bela
Vista - verificar o cadastro e
alimentação do sistema do SNIS,
adoção
de
mecanismo
para
verificação dos dados apresentados
pelos
municípios
ao
SNIS,
elaboração do Plano Diretor de
Perdas
no
Sistema
de
Abastecimento dos municípios da
UGRHi 08, implantação de sistema
de controle de perdas e reabilitação
de redes de água, investim entos em
pesquisas de vazamento, pitometria
e eliminação de vazamentos.
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SANEAMENTO
Abastecimento de água potável
Parâmetros

Dados dos parâmetros

2,50
P.02-E Demanda
estimada para
abastecimento
3
urbano: m /s

Análise da situação

46,0% Do quadro ao lado podemos

44,6%

44,7%

44,0%

2,00

42,0%

42,0%
40,8%
1,937

m³/s

1,50

40,0%

1,00 1,949

2,078

38,0%
0,93

0,92

0,81

0,50

0,79

37,7%

0,74

R.05-G - Vazão
outorgada
para uso
urbano /
Volume
estimado para
abastecimento
urbano: %

2,067

1,946

0,00

36,0%

34,0%
2007

2008 2009 2010 2011
Demanda estimada

verificar
efetivamente
a
implantação
do
instrumento
outorga.
Verifica-se
no
comparativo demanda estimada x
efetivamente
de
demanda
outorgada,
que
em
2011,
segundo SNIS-DAEE, a UGRHi
08 apresenta índice de 44,7%
entre o que se informou como
demanda estimada ao SNIS e o
efetivamente
outorgado
pelo
órgão gestor. Nota-se que a
UGRHi-08 está apresentando
uma tendência positiva nas
regularizações das captações de
água para uso urbano. Área
Crítica: Buritizal que em 2010 e
2011 não apresenta outorga para
uso urbano.
Orientação
para
gestão:
incentivo a regularização de todas
as captações de água para
abastecimento
público
aos
municípios da Bacia de forma a
assegurar
o
atendimento
prioritário estabelecido pela Lei
7.663/91.

Demanda outorgada
Outorgada/Estimada
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Esgotamento Sanitário
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise do Indicador

40.000
35.000
30.000
25.000

62,9%

57,9%

65,8%

73,8%

81%

83,5%

19%

16,5%

2011

2012

20.000
15.000
P.05-C - Carga
orgânica
poluidora
doméstica: kg
DBO/dia

10.000
5.000

37,1%

42,1%

34,2%
26,2%

0
2007

2008

2009

Carga remanescente

2010

Carga reduzida

A UGRHi 08 apresenta redução
gradativa
na
carga
orgânica
remanescente, evidenciando uma
tendência nos últimos anos, mesmo
com o crescim ento populacional.
Este fato pode ser atribuído aos
investimentos
financeiros
dos
municípios no tratamento de
esgoto, resultando em 21 dos 22
municípios com ETE implantada. A
carga orgânica potencial é da
ordem de 34.634KgDBO/dia, sendo
a carga orgânica poluidora reduzida
em 28.907 KgDBO/dia ou 83,5% do
total, e em relação a carga orgânica
remanescente
reduzida
em
5.727KgDBO/dia ou 16,5% do total.
A tendência é que a carga orgânica
continue diminuindo por meio dos
incentivos do CBH SMG em
investimentos
no sistem a de
tratamento, afastamento e coleta de
esgoto domésticos. Área Crítica:
São Joaquim da Barra, terceiro
município mais populoso da Bacia,
não tem Estação de Tratamento de
Esgoto.
Orientação
para
gestão:
priorização de estudos, projetos e
obras relacionados a tratamento de
esgoto na UGRHi-08, implantação
da ETE de São Joaquim da Barra.
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SANEAMENTO
25

E.06-C Índice de
atendimento
com rede de
esgotos: %

nº de municípios
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A análise em relação ao anos de
2010 e 2011 os municípios de
Aramina e Cristais Paulista não
apresentaram dados. Entrando
nesta classificação o município de
São José da Bela Vista, no ano
de 2010, passou para índice
"regular" (60,6%). O município de
Nuporanga (90,1%) que em 2010
não apresentava dados, soma se
em 2011 aos outros sete
municípios classificados como
"Bom".
Apresentam
índice
superior a 90%: Franca (100%),
Guaíra (99,4%), Ipuã (98,7%),
São Joaquim da Barra (97,4%),
Guará
(96,5%),
Igarapava
(94,3%), e Ituverava (93,7%). Os
demais
11
ou
48%
dos
municípios da Bacia apresentam
índice estimado de perdas no
sistema de abastecimento público
entre 10% e 50%.
Orientação para gestão: Cristais
Paulista, Aramina e São José da
Bela Vista - verificar o cadastro e
alimentação no sistema do SNIS,
investimentos
em
projetos/estudos, obras/serviços
de implantação e melhoria de
todos os componentes do sistema
de esgoto sanitário.
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SANEAMENTO
Esgotamento Sanitário
Parâmetros

R.02-B Proporção
de efluente
doméstico
coletado
em relação
ao efluente
doméstico
total
gerado: %

R.02-C Proporção
de efluente
doméstico
tratado em
relação ao
efluente
doméstico
total
gerado: %

R.02-D Proporção
de redução
da carga
orgânica
poluidora
doméstica:
%

Dados dos parâmetros

2007

2008

2009

2010

2011

Análise do Indicador

2012

99,1

93,7

94,1

99,2

99,3

99,7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

69,7

64,5

71,7

80,6

90,0

91,9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

62,9

57,9

65,8

73,8

81,0

83,5

A
proporção
de
efluente
doméstico coletado em relação ao
efluente doméstico total, em
termos percentuais, apresenta-se
nos últimos seis anos com
tendência à estabilidade. De fato a
média dos últimos seis anos é de
97,56% de efluente coletado,
maior que a média estadual de
89,4%
(CETESB,2012).
Destacam-se Pedregulho (94%),
Igarapava (96%) e Aramina
(98,5%), com os menores índices
de atendimento de coleta de
esgoto. A proporção de efluente
doméstico tratado em relação ao
doméstico
total,
evidencia
evolução no indicador, que
alcançará a estabilidade em breve
com a implantaçãoda ETE do
município de São Joaquim da
Barra, que atualmente está sem
Estação de Tratamento de Esgoto
e apresentou índice zero de
proporção de efluente doméstico
tratado em relação ao total
gerado.
Orientação
para
gestão:
Implantação da ETE de São
Joaquim da Barra, investimentos
em
projetos/estudos,
obras/serviços de implantação e
melhoria
de
todos
os
componentes do sistema de
esgoto sanitário.
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SANEAMENTO
Esgotamento Sanitário
Parâmetros

Análise do Indicador

25

nº de municípios

R.02-E ICTEM
(Indicador de
Coleta e
Tratabilidade
de Esgoto da
População
Urbana de
Município):
Enquadramento entre
0 e 10

Dados dos parâmetros
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15

3

1
1

19

20

2

1

3

10

18

15

13

5
0
2008
Bom

2009

2010

Regular

Ruim

2011

2012

Péssimo

A análise do indicador ICTEM índice de coleta e tratabilidade de
esgoto da população urbana do
município permite comparar, de
maneira global, a eficácia do
sistema de esgotamento sanitário.
OICTEM é medido numa escala
de 0 a 10.Do quadro ao lado
verifica-se uma tendência para
melhor,ainda que tênue, até o ano
de 2011, com evolução ano a ano.
Em 2012, devido a não instalação
da ETE no município de São
Joaquim da Barra, este índice ficou
prejudicado.
Orientação
para
gestão:
acompanhar a execução do
projeto da ETE de São Joaquim da
Barra, bem como os tratamentos
dos demais municípios da UGRHi
08.
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SANEAMENTO
Manejo de Resíduos Sólidos
Parâmetros
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0

Resíduo: ton/dia

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

Dados dos parâmetros
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316

316

Análise da situação
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320
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25
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E.06-B Taxa de
cobertura
do serviço
de coleta
de resíduos
em relação
à
população
total: %
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A geração de resíduos sólidos
domiciliares tem apresentado uma
tendência na UGRHi 08, de
ajustamento
ao
crescimento
populacional. Este fato pode ser
atribuído, conforme o ano, a
redução e ao aumento da taxa de
geração per capita de resíduo
sólido domiciliar, à implantação de
cooperativas de reciclagem e
programas
de
educação
ambiental. Área Crítica: Franca,
município mais populoso da
Bacia, é o maior gerador de
resíduos sólidos
domiciliares,
apresentando 194,7 ton/dia em
2009, 187,6 ton/dia em 2010 e
189,2 ton/dia em 2011.
Orientação
para
gestão:
incentivo
e implantação de
cooperativas
de
reciclagem,
programas de educação ambiental
(redução,
reciclagem
e
reutilização),
programas
de
monitoramento da qualidade do
solo,
água
superficial
e
subterrânea.
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R.01-B Resíduo
sólido
domiciliar
disposto
em aterro:
ton/dia de
resíduo/IQR

Resíduo: ton/dia

350
300

1,4%
14,7%

10,8%

13,7%
26,8%

250

2,4% 2,4%
5,7%
15,8%

200
150

83,9% 89,2% 86,3%

100

91,8%
73,2%

81,8%

50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Adequado

Controlado

Inadequado

Com o crescimento populacional da
UGRHi-08 a geração de resíduos
sólidos domiciliares oscila de um
ano para outro conforme parâmetro
P04-A. Segundo o Inventário de
Resíduos Sólidos da CETESB 2011, Buritizal, Guará, Ituverava e
São Joaquim da Barra dispõem
seus resíduos no mesmo aterro
operacionalizado
pela
Ambitec
(aterro
particular)
e
foram
reclassificados de "controlados" em
2010 para "adequado" em 2011, fato
que provavelmente ocasionou a
evolução da porcentagem neste
parâmetro.
Outro
fator
que
contribuiu para a m elhora do índice
é o Programa Município Verde Azul
da Secretaria do Meio Ambiente,
que estimula a adequação dos
aterros sanitários domiciliares da
Bacia. Destaque para São José da
Bela Vista que dispõe seus resíduos
no
aterro
do
município
de
Jardinópolis
Orientação para a gestão: Para
inverter a tendência do aumento de
IQR, sugere-se a continuidade de
políticas públicas de adequação da
disposição dos resíduos domiciliares
e programas de educação ambiental
(redução, reciclagem e reutilização).
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SANEAMENTO
Manejo de Resíduos Sólidos
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

25

R.01-C IQR da
instalação
de
destinação
final de
resíduo
sólido
domiciliar:
enquadram
ento entre 0
e 10

nº de municípios

1

1

20

6

6

7

15

15

1

4
9

8

15

10
17

16
13

13

5

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Adequado

Controlado

Inadequado

O índice de Qualidade de Aterro de
Resíduos e instalação de destinação
final de resíduo sólido domiciliar
está sendo avaliado e classificado
em uma escala de 0 a 10, pela
CETESB. As informações coletadas
nas inspeções são homogeneizadas
com a aplicação de um questionário
padronizado, constituído
por
3
capítulos relativos, respectivamente
às
características
locacionais,
estruturais e operacionais de cada
instalação
de
disposição
de
resíduo. Quando classificada de 0 a
6 pontos, é inadequada, de 6 a 8
pontos, controlada e de 8 a 10
pontos é considerada adequada.
Desta forma, na UGRHI 08, a
maioria de seus municípios têm IQR
considerado adequado, durante os
últimos 6 anos, sendo que em 2010
houve uma queda nesta qualidade,
aumentando
seus
índices
novam ente em 2011. Atualmente, o
número
de
municípios
com
destinação final adequado caiu
novam ente, voltando a apresentar
13
municípios
adequados,
8
controlados e 1 inadequado.
Orientação para gestão: Para
inverter a tendência do aumento de
IQR controlados, sugerimos a
continuidade de políticas públicas de
adequação da disposição dos
resíduos domiciliares, incentivo e
implantação de cooperativas de
reciclagem, programas de educação
ambiental (redução, reciclagem e
reutilização),
programas
de
monitoramento da qualidade do
solo, água superficial e subterrânea.
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SANEAMENTO
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

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

nº de ocorrências

2

1

1

0
20092010

0
20102011

1

1

20112012

20122013

Na UGRHI 08, existem alguns
locais
críticos,
sujeitos
a
inundações
periódicas.
Ocorrência
nos
seguintes
municípios: Batatais, Franca,
Guaíra, Ituverava, Miguelópolis e
São Joaquim da Barra. Portanto,
foi necessário identificar as áreas
inundáveis desses municípios,
estabelecer
diretrizes
que
possam
ser
utilizadas
no
disciplinamento
do
uso
e
ocupação do solo urbano, e no
estabelecimento
de
planos
preventivos ou de contingência.
Desta forma, podemos observar
no indicador que nos últimos 4
anos, o número de enchentes ou
inundações foi extremamente
baixo, apresentando apenas 1
inundação a cada biênio, exceto
em 2010-2012, onde não houve
ocorrências.
Orientação para gestão: Em
face do Programa de Apoio à
Elaboração
dos
Planos
Municipais de Saneamento, que
necessariamente contempla o
quesito drenagem urbana, os
municípios
da
UGRHi
08
continuam sendo orientados a
realizarem estudo técnico para
elaboração
de
planos
de
macrodrenagem urbana
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
Qualidade das águas superficiais
Parâmetros

Dados dos parâmetros

E.01-A - IQA Índice de
Qualidade das
Águas: nº de
pontos por
categoria

E.01-B - IAP Índice de
Qualidade das
Águas Brutas
para fins de
Abasteciment
o Público: nº
de pontos por
categoria

Análise da situação
Atualmente, a UGRHi 08 apresenta
12
pontos
monitorados
pela
CETESB no IQA (Índice de
Qualidade das Águas). Destes, 9
pontos ou 75% do total foram
classificados como “BOM”; 2 pontos
ou
16,66%
na
categoria
“REGULAR” e 1 ou 8,33% como
“ÓTIMO”. Sendo que desde 2007, o
número de pontos monitorados
aumentou em 50%. Recomenda-se
às
agências
ambientais
da
CETESB, onde estão localizados
tais pontos classificados como
“ruins”,
que
intensifiquem
a
investigação
em
busca
de
potenciais
fontes,
via
de
consequência buscando solucionar
este quadro. No ano 2008, a UGRHi
08 apresentava 1 ponto com
classificação “PÉSSIMA”, e a partir
de 2009 já nenhum ponto foi
classificado desta forma.
Orientação
para
gestão:
Implantação da ETE de São
Joaquim da Barra, investimentos no
setor de tratamento de efluentes
domésticos.

Na UGRHI 08 não há captação
de Águas brutas para fins de
abastecimento público.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
Qualidade das águas superficiais
Parâmetros

Dados dos parâmetros

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

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

Análise da situação

A UGRHiI 08 apresenta 3 pontos
monitorados pela CETESB no
IVA – Índice de Qualidade das
Águas, para proteção da vida
aquática,
onde 100% deste
número é classificado como
“ÓTIMO”.
Este quadro tem caminhado
progressivamente,
com
resultados
gradativamente
melhores,alcançando neste ano a
sua melhor classificação.
Orientação
para
gestão:
investimentos no monitoramento
e manutenção de efluentes
domésticos e industrial, incentivo
à participação no programa de
micro bacias da CATI.

O número de pontos monitorados
no IET – Índice de Estado Trófico
tem tido uma queda considerável
nos últimos dois anos. Em 2010,
o número total era de 13 pontos
monitorados e no próximo ano
(2011), houve uma queda para
apenas 3 pontos monitorados.
Neste último ano (2012), caiu
para 2 pontos. Porém ambos se
enquadram
na
classificação
“ÓTIMO”.O Índice do Estado
Trófico
tem
por
finalidade
classificar corpos d’água em
diferentes graus de trofia, ou seja,
avalia a qualidade da água
quanto ao enriquecimento por
nutrientes
e
seu
efeito
relacionado
ao
crescimento
excessivo das algas ou ao
aumento
da
infestação
de
macrófitas aquáticas.
Orientação
para
gestão:
avaliação de todos os pontos de
coleta
pela
CETESB,
investimentos
no
setor
de
tratamento
de
efluentes
domésticos.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
Qualidade das águas superficiais
Parâmetros

Dados dos parâmetros

E.01-E Concentração
de Oxigênio
Dissolvido: nº
de amostras
em relação ao
valor de
referência

Análise da situação

O número de amostras coletadas
em 13 pontos da UGRHi 08, de
concentração
de
oxigênio
dissolvido, com OD > ou = a
5mg/l (valor mínimo determinado
para água doce classe 2), em
2012, manteve-se estável, assim
como nos últimos 3 anos
anteriores, com 13 pontos. Nos
últimos anos a UGRHi 08 não
apresentou nenhuma amostra
com OD < a 5 mg/l.
Orientação
para
gestão:
manutenção dos pontos de coleta
e monitoramento.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
Qualidade das águas superficiais
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

I.01-B - Incidência de
esquistossomose
autóctone: n° de
casos
notificados/100.000
hab.ano

nº de casos notificados/ 100.000
hab.ano

1

Na UGRHI, o índice referente à
incidência de esquistossomose
autóctone nos anos de 2008 e
2010, foi zero. Comparando com
o Estado de SP, a UGRHI está
abaixo da média estadual.

0,15
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0,00
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I.02-A - Registro de
reclamação de
mortandade de
peixes: n° de
registros/ano

nº de registros de mortandade
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2

2
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A
mortandade
de
peixes
evidencia a contaminação ou
poluição do corpo hídrico, sendo
um ponto extremo de pressão no
corpo d’água, podendo incluir a
morte de diversas espécies de
peixes e de outros organismos,
podendo prejudicar o equilíbrio
ecológico da região e as
atividades
pesqueiras
e
turísticas.O número de registros
de mortandade de peixe por ano
aumentou no ano de 2011 na
UGRHi 08. Porém no último ano
(2012), este número caiu 4
pontos, chegando a 2, voltando
ao patamar do ano anterior ao
aumento do ano passado.
Orientações
para
gestão:
estudo de caso das causas dos
peixes
para
que
seja
diagnosticado e minimizados
seus impactos.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
Qualidade das águas subterrâneas
Parâmetros

Dados dos parâmetros

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

E.02-A Concentração de
Nitrato: nº de
amostras em
relação ao valor de
referência

Análise da situação

Quanto à classificação em
potável e não potável das águas
subterrâneas segundo o número
de amostras, a UGRHi 08
apresenta na média dos últimos
cinco
anos
13,4
amostras
classificadas como “potável” e 0,8
amostras classificadas como “não
potável” segundo a CETESB,
2012.
Orientação
para
gestão:
Monitoramento
das
águas
potáveis para que seja mantida a
qualidade e estudo e diagnóstico
das águas classificadas como
“não potável“.

O número de amostras em
relação ao valor de referência
(5,0 mg/L) de concentração de
nitrato, cuja presença indica
descarga de esgotos sanitários
nos corpos hídricos é de grande
importância.
Isto
porque
dependendo da quantidade de
nitrato em excesso pode causar
doença letal em crianças. Por
esta razão sua concentração
máxima em 10 mg/L consiste em
padrão de potabilidade conforme
Portaria do Ministério da Saúde
MS nº 2.914 de 2011, visto que
concentrações acima disto podem
ser nocivas à saúde humana.
Verifica-se na UGRHi 08 no
período 2007-2012, 2,19% das
amostras apresentam quantidade
de nitrato acima de 5,0 mg/L.
Orientação
para
gestão:
Monitoramento
das
águas
subterrâneas para abastecimento
público quanto as concentrações
de nitrato.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
Qualidade das águas subterrâneas
Parâmetros

E.02-B - IPAS Indicador de
Potabilidade das
Águas
Subterrâneas: %
de amostras
conformes em
relação ao padrão
de potabilidade

Dados dos parâmetros

2007

2008

2009

2010

2012

100

100

91,7

89,5

95,0

UGRHI
08
SMG

SERRA
GERAL

GUARANI

91,7

92,3

92,0

91,9

89,3

90,2

94,3

95,1

96,4

92,1

Análise da situação

Parâmetros
Desconformes
(2012)
Alumínio,
chumbo,
ferro
Alumínio,
chumbo,
ferro,
bactérias
heterotróficas

Alumínio,
bário,
chumbo,
ferro,
manganês,
bactérias
heterotróficas,
coliformes
totais

Quanto ao IPAS - Indicador de
Potabilidade
das
Águas
Subterrâneas, este reflete a
porcentagem
de
amostras
conformes com os padrões de
potabilidade e de aceitação para
o consumo humano, de acordo
com
os estabelecidos pela
Portaria MS nº 2.914/2011,
refletindo o padrão da água bruta
subterrânea
usada
para
abastecimento público e que
recebem apenas cloração. Daí a
importância de monitorar os
parâmetros
de
potabilidade.
Neste
sentido
o
indicador
apresenta três classificações, a
saber: "BOA" porcentagem de
amostras em conformidade com
os padrões de potabilidade > que
67%. "REGULAR" - maior que
33%
de
amostras
em
conformidade com os padrões de
potabilidade e < ou = 67%.
"RUIM"
porcentagem
de
amostras em conformidade com
os padrões de potabilidade < ou =
33%.
A
UGRHiI
08
apresenta
classificação “BOA”.
Orientação
para
gestão:
monitoramento
das
águas
subterrâneas, nos pontos de
captação para abastecimento
público quanto às concentrações
dos parâmetros estabelecidos
pela Portaria MS 2914/2011,
divulgação da informação ao CBH
SMG para medidas cabíveis ao
colegiado.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
Poluição Ambiental
Parâmetros

Dados dos parâmetros

Análise da situação

60

P.06-A - Áreas
contaminadas
em que o
contaminante
atingiu o solo
ou a água: nº
de áreas/ano
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nº de áreas contaminadas

R.03-A - Áreas
Remediadas:
nº de
áreas/ano

R.03-B Atendimentos
a
descarga/derra
me de
produtos
químicos no
solo ou na
água: n°
atendimentos/
ano

8

n° de ocorrências/atendimentos

P.06-B Ocorrência de
descarga/derra
me de
produtos
químicos no
solo ou na
água: n° de
ocorrências/an
o

nº de áreas remediadas

7

7

7
6

6

6
5
4
4
3
3
2
1

Áreas contaminadas x áreas
remediadas. Área contaminada é
um importante indicador de pressão
sobre solo ou água que podem ter
seu estado afetado em razão de
contaminantes. O marco zero de
grande relevância é a identificação
da área contaminada pelo órgão
gestor de controle da poluição. A
partir disto segue-se uma série de
etapas até a remediação. Segundo
a CETESB, em 2012 a UGRHi 08
possui 50 áreas contaminadas e 7
áreas remediadas (aquelas que
comprovaram à CETESB, por
meios analíticos, que minimizaram
as concentrações do contaminante,
com ação mitigadora ).
Orientação para gestão: À medida
que a CETESB vai identificando
áreas contaminadas e exigindo
remediação,
os
índices
de
identificação e remediação tendem
a evoluir. Fazer acompanhamento
das informações.

Segundo
o
Relatório
de
Emergências
Atendidas
pela
CETESB 2012, a UGRHi 08
apresentou 4 emergências químicas
em 2012, sendo a principal
atividade geradora o transporte
rodoviário de liquido inflamáveis,
contaminando principalmente o
solo,
com
ocorrências
de
contaminação no corpo hídrico.
Orientação para gestão: Incentivo
à CETESB para realização de
convênios e parcerias com a Polícia
Rodoviária
e
o
Corpo
de
Bombeiros, para realização de
ações de prevenção, preparação e
atendimento
a
emergências
químicas.

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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V. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA UGRHi 08

A gestão da UGRHI-8 demonstrou evolução nos diversos parâmetros da situação dos
recursos hídricos da bacia, tendo mantido ou melhorado quase todos os índices da avaliação.

a. TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO


A dinâmica socioeconômica indica uma tendência ao crescimento, apesar da diminuição do seu
ritmo. A zona rural, que tem a maior demanda proporcional, também tem diminuído a sua
população, o que pode indicar moderação futura no índice de demanda. A densidade demográfica
urbana é mais preocupante, pois a sua tendência a crescer preconiza maior demanda e
necessidade de controle. Vale lembrar que alguns índices socioeconômicos tornaram-se mais
desfavoráveis porque alguns dos municípios atualmente avaliados não tinham dados oficiais
anteriormente. O Plano Diretor da Bacia do Sapucaí Mirim / Grande teve grande repercussão no
progresso dos indicadores.



Disponibilidade das águas: Proporcionalmente, o índice de disponibilidade das águas se
manteve no patamar de classificação “BOM”, sendo que problemas pontuais como a
indisponibilidade sazonal no município de Guaíra tem caminhos técnicos para a solução, indicando
que os municípios tem-se mobilizado para a otimização da disponibilidade hídrica.



Demanda de água: A demanda de água vem crescendo aos poucos, conforme o aumento da
população,

com

predominância pelas águas superficiais,

diminuindo gradativamente a

disponibilidade. Entretanto, com uma variação total de 0,22m³/s e uma média anual de 4,93m³/s, o
quadro da demanda pode ser considerado estável. A UGRHi-08 está apresentando uma tendência
positiva de aumento das regularizações das captações de água de todos os tipo, principalmente
para uso urbano. As porcentagens das análises apresentadas nos quadros referentes as
demandas superficiais e subterrâneas não evidenciam uma tendência, uma vez que a análise é
realizada através das demandas outorgadas pela ausência de estimativas reais, comprometendo a
análise.


Balanço: Todas as médias de demanda total (em relação aQmédio, Q95%, Q7,10% e subterrânea
em relação à reserva explorável em %) propiciaram a qualificação da situação como
“CONFORTÁVEL” pela Agência Nacional de Águas, demonstrando que o ritmo da evolução da
demanda não deve causar transtornos a curto e médio prazos, mesmo com a grande demanda
rural.



Saneamento Básico – abastecimento de água: O levantamento do parâmetro da situação do
abastecimento de água na UGRHi-8 apresentou dados até o ano de 2011, com índice geral de
95,41, muito próximo à média do Estado de São Paulo, que apresenta 95,69% de atendimento,
segundo o SNIS, 2011, demonstrando a cada ano uma evolução constante para melhor.
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SNIS : IN055 - E.06-A - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA
Sem dados
Ruim
Regular
Bom
2007
6
0
10
6

UGRHI 08

2008

6

0

9

7

2009

3

0

11

8

2010

3

0

11

8

2011
3
0
10
9
Com exceção de Jeriquara e Miguelópolis que apresentaram levíssimo retrocesso e excluindo-se também
Aramina, Cristais Paulista e São José da Bela Vista que não foram avaliados, todos os demais municípios
da UGRHi-08 apresentaram evolução, alguns com tendência a passar de “REGULAR” para “BOM”.
MUNICÍPIOS

E.06-A - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA

Aramina

SD

SD

SD

SD

SD

Batatais

92,28

90,3

SD

88,4

87,8

Buritizal

81,74

78,3

77,1

80,6

80,4

SD

SD

SD

SD

SD

Franca

95,41

94,8

94,4

100,0

100,0

Guaíra

87,24

95,8

95,0

100,0

99,4

Guará

100

100,0

100,0

100,0

96,5

94,64

90,7

89,6

96,3

96,4

SD

SD

100,0

95,9

98,7

82,95

79,9

79,8

85,2

90,8

Ituverava

100

97,2

98,6

94,2

93,7

Jeriquara

81,6

84,3

85,2

89,1

88,7

Miguelópolis

81,3

77,0

76,7

82,2

81,7

Nuporanga

SD

SD

100,0

SD

90,1

Patrocínio Paulista

82,82

82,9

82,8

81,3

83,3

Pedregulho

75,51

73,4

73,5

74,2

74,8

Restinga

74,24

70,4

69,6

85,6

86,9

Ribeirão Corrente

71,95

73,3

72,2

73,6

75,4

Rifaina

74,99

72,0

71,0

77,1

77,1

SD

SD

74,8

74,1

74,1

São Joaquim da Barra

98,49

94,0

93,2

98,2

97,4

São José da Bela Vista

SD

SD

97,9

100,0

SD

Cristais Paulista

Igarapava
Ipuã
Itirapuã

Santo Antônio da Alegria
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O índice de perdas do sistema de distribuição de água classifica como regular 72% dos
municípios da Bacia, apresentando uma melhora gradativa na sua evolução.


Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário: Todos os índices referentes ao esgotamento
sanitário apresentaram progressiva evolução para “BOM”, se mantendo desde o período anterior e
revelando uma tendência para a otimização. A UGRHi 08 tem apresentado uma redução gradativa
na carga orgânica remanescente, evidenciando a mesma tendência nos últimos anos, mesmo com
o crescimento populacional. Este fato é atribuído aos investimentos financeiros dos municípios no
tratamento de esgoto, resultando em 21 dos 22 municípios com ETE implantada. A tendência é
que a carga orgânica remanescente continue diminuindo por meio dos incentivos do CBH SMG em
investimentos no sistema de tratamento de esgoto domésticos.



Saneamento Básico – Manejo de resíduos sólidos:

Município

lixo
t/dia

Aramina

1,9

Batatais

21,7

Buritizal

1,1

Franca

199,5

Guará

8,1

Igarapava

10,8

Ipuã

5

Itirapuã

1,8

Ituverava

14,7

Jeriquara

1

Nota
IQR
Ano
2007
8,8
7,1
8,8
9,2
8,8
6,1
7,7

lixo
t/dia

1,8
21,2
1,3
192,5
7,3
10,4
5,9

9,5

1,9

8,8

15,3

Nota
IQR
ano
2008
7,3
8,6
9,6
8,9
9,6
6,2
7,6

lixo
t/dia
1,8
21,3
1,3
194,7
7,3
10,5
6,0

9,2

1,9

9,6

15,4

Nota
IQR
ano
2009
8,6
8,8
9,9
10
9,9
7,7
7

lixo
t/dia

Nota
IQRano
2010

1,9
20,0
1,3
187,9
7,7
10,5
5,4

8,7

2,0

9,9

14,6

8,6
8,7
7,5
10
7,5
7,4
6,8

lixo
t/dia

1,9
20,1
1,3
189,2
7,7
10,6
5,5

8,1

2,0

7,5

14,6

Nota
IQR
ano
2011
6,2
8,7
10,0
10,0
10,0
7,4
8,8

lixo
t/dia

2,0
20,3
1,3
190,6
7,7
10,7
5,6

Nota
IQR
ano
2012
7,9
7,3
10
9,6
10
10
7,6

8,6

2,0

7,3

10,0

14,7

10
10

6,4

1,0

8,2

1,0

7,2

1,0

8,3

1,0

6,4

1,0

Miguelópolis

7,5

6,5

7,7

6,2

7,8

6,5

7,7

6,2

7,7

5,0

7,8

2,7

Nuporanga

2,2

6,8

2,2

7,6

2,3

8,1

2,5

8,8

2,5

9,3

2,5

7,3

Patrocínio Paulista

3,9

9,3

3,9

8,9

3,9

8,9

4,2

8,8

4,2

9,6

4,3

9,5

Pedregulho

4,7

4,6

4,6

7,7

4,6

6,9

4,6

7,7

4,6

7,7

4,7

10

2

8,3

2,0

7,2

2,0

8,2

2,1

8,9

2,1

8,1

2,1

8,4

Ribeirão Corrente

1,4

8,7

1,3

8,7

1,3

9

1,4

8,2

1,4

8,8

1,4

8

Rifaina

1,3

8,5

1,3

8,3

1,3

8,6

1,2

8,9

1,2

8,9

1,2

8,7

Santo Antônio da Alegria

1,8

9,4

1,8

9,3

1,8

9,4

1,9

9,4

1,9

9,4

1,9

8,1

São Joaquim da Barra

18,3

8,8

18,0

9,6

18,1

9,9

18,3

7,5

18,4

10,0

18,6

10

São José da Bela Vista

3,1

8,8

2,9

9,6

2,9

9,9

3,0

10

3,0

10,0

3,0

10

Restinga
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b. ÁREAS CRÍTICAS PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS


Índice de perdas do sistema de distribuição de água: Área Crítica: São Joaquim da Barra com
bom índice de atendimento (97,4%), mas índice de perdas na distribuição de 56,5%, único
município classificado como "ruim".



Tratamento de esgoto domiciliar - Área Crítica: São Joaquim da Barra, terceiro município mais
populoso da Bacia, único município sem Estação de Tratamento de Esgoto.
O Município de São Joaquim da Barra, único na UGRHi 08 com áreas críticas, com

dificuldades na nova gestão pública para regularizar seu saneamento, não tem projetos financiados no
FEHIDRO.

c. ATENDIMENTO DAS MESTAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE
BACIA DA UGRHI 08
A UGRHi 08 tem trabalhado em todas as frentes de interesses referentes aos recursos
hídricos tendo realizado diversas ações através dos parâmetros de suas metas, estabelecidas no Plano
Diretor da Bacia do Sapucaí Mirim / Grande.
A proporção de suas ações foi realizada conforme o gráfico abaixo e os investimentos
do FEHIDRO nas mesmas ações perfizeram um total de investimento de R$ 39.775.752,50 nos últimos
16 anos:

Racionalização do Uso da Água
Educação Ambiental

60%

Destinação Adequada de Resíduos Sólidos
Recuperação e Conservação do Solo

6%
2%

13%

5% 1%

13%

Reflorestamento
Afastamento e Tratamento de Esgotos
Planejamento e Gestão
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INVESTIMENTO DO CBH SMG ATÉ OUTUBRO DE 2012
Empreendimentos Relativos

Qtde.
Valor (R$) da
Processos Contrapartida

Valor (R$)
Financiado

% do valor
Financiado

Valor (R$)
Global

Racionalização do Uso da Água

37

4 .614.821,72

1.598.273,05

13,0%

6.213.094,77

Educação Ambiental
Destinação Adequada de Resíduos
Sólidos

9

400.043,68

182.258,40

1,5%

582.302,08

21

1.832.966,59

638.769,52

5,2%

2.471.736,11

Recuperação e Conservação do Solo

68

8.008.397,36

1.538.156,46

12,5%

9.546.553,82

Reflorestamento

14

715.401,64

273.584,53

2,2%

988.986,17

Afastam ento e Tratamento de Esgotos

53

9.358.629,52

7.346.314,59

59,7%

16.704.944,11

Planejamento e Gestão

28

2.549.212,23

718.923,21

5,8%

3.268.135,44

230

27.479.472,74

12.296.279,76

100,0%

39.775.752,50

Total

Vale lembrar, ainda, que as metas estabelecida no Plano Diretor da Bacia do Sapucaí
Mirim / Grande contemplaram todos os parâmetros indicados e quando comparadas com os indicadores
do RS 2013, ano base 2012 - que muito embora algumas metas não tenham sido totalmente atingidas,
no conjunto geral observa-se um avanço no cumprimento das mesmas.

TABELA 3 - comparativo das metas do plano da bacia com os indicadores do RS

METAS

ATORES

SITUAÇÃO

DINÂMICA ECONÔMICA - AGROPECUÁRIA
Meta 4: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos,
envolvendo os representantes o CBH e demais interessados, nos
temas vinculados à gestão de recursos hídricos e áreas correlatas
Meta 13: Obtenção de bases técnicas necessárias e
desenvolvim ento de programas de conservação dos recursos
hídricos

CBH SMG
CBH SMG

Meta não atendida. Recomendase reavaliação da meta e ações
correlacionadas na revisão do
Plano de Bacia em 2014.

DINÂMICA ECONÔMICA - MINERAÇÃO
Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e
estabelecimento de programas de desenvolvimento e proteção dos
recursos hídricos superficiais

CBH SMG

Meta não atendida. Recomendase reavaliação da meta e ações
correlacionadas na revisão do
Plano de Bacia em 2014.

USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO
Meta
10:
Desenvolvimento de sistemas
informatizados
georreferenciados de recursos hídricos para apoiar as atividades de
gerenciamento do CBH

CBH SMG

Meta não atendida. Recomendase reavaliação da meta e ações
correlacionadas na revisão do
Plano de Bacia em 2014.

DEMANDA E USO DA ÁGUA / CAPTAÇÃO DE ÁGUA
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados
que complementem e atualizem as informações e preencham
lacunas de conhecimento existentes em temas de interesse à
gestão dos recursos hídricos
Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e
estabelecimento de programas de desenvolvimento e proteção dos
recursos hídricos superficiais
Meta 16: Manutenção de atendimento em nível de 100% no
tratamento e distribuição de água nos municípios da UGRHI
Meta 24: Promoção de estudos que possibilitem a múltipla
utilização dos recursos hídricos de reservatórios

CBH SMG

CBH SMG
CBH SMG
CBH SMG

Metas parcialmente atendidas.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em
2014.
Recomenda-se
também a inclusão no Plano de
um
cadastramento
dos
principais usuários de água da
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Meta 11: Preparar bases técnicas necessárias para o conhecimento
das potencialidades hidrogeológicas da Bacia e prom over o
desenvolvim ento e uso sustentável das águas subterrâneas
Meta 13: Obtenção de bases técnicas necessárias e
desenvolvim ento de programas de conservação dos recursos
hídricos
Meta 15: Implementação de 100% de tratamento e distribuição de
água à totalidade dos municípios da UGRHI

Poder Público

UGRHI, no intuito de obter uma
base
adequada
para
implementação da cobrança
pelo uso da água.

CBH SMG
Poder Público

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS/INDUSTRIAIS/ÁREAS CONTAMINADAS
Meta 9: Apoio e promoção de estudos de levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos
Meta 12: Preparação das basestécnicas necessárias e estabelecimento
derogramas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais
Meta 13: Obtenção de bases técnicas necessárias e desenvolvimento
de programas de conservação dos recursos hídricos

Meta 6: Incentivo e fomento à pesquisa básica e ao
desenvolvim ento tecnológico dos representantes locais do CBH e
demais envolvidos com o gerenciamento de recursos hídricos
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos
Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e estabelecimento
de programas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais

Meta 22: Promoção de recuperação de áreas contaminadas

CBH SMG

Parcialmente
atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CBH SMG
CBH SMG
CBH SMG

CBH SMG
CBH SMG
Poder Público

EROSÃO E ASSOREAMENTO / BARRAMENTOS EM CORPOS D’ÁGUA
Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e estabelecimento
de programas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais

CBH SMG

Meta
não
atendida.
Recomenda-se reavaliação
da
meta
e
ações
correlacionadas na revisão
do Plano de Bacia em
2014.

QUALIDADE DAS ÁGUAS
Meta 6: Incentivo e fomento à pesquisa básica e ao desenvolvimento
tecnológico dos representantes locais do CBH e demais envolvidos com
o gerenciamento de recursos hídricos
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos
Meta 11: Preparar bases técnicas necessárias para o conhecimento das
potencialidades hidrogeológicas da Bacia e promover o desenvolvimento
e uso sustentável das águas subterrâneas

CBH SMG
CBH SMG

Metas
parcialmente
atendidas. Recomenda-se
reavaliação da meta e
ações correlacionadas na
revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CBH SMG

BALNEABILIDADE DE RESERVATÓRIOS E PRAIAS DE RIOS
Meta 24: Promoção de estudos que possibilitem a múltipla utilização dos
recursos hídricos de reservatórios
Meta 15: Implementação de 100% de
tratamento e distribuição de água à
totalidade dos municípios da UGRHI
Meta 16: Manutenção de atendimento em nível de 100% no tratamento
e distribuição de água nos municípios da UGRHI

Poder Público
Poder Público
Poder Público

Meta
não
atendida.
Recomenda-se reavaliação
da
meta
e
ações
correlacionadas na revisão
do Plano de Bacia em
2014.

DISPONIBILIDADE DAS ÁGUAS
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos
Meta 13: Obtenção de bases técnicas necessárias e desenvolvimento
de programas de conservação dos recursos hídricos
Meta 11: Preparar bases técnicas necessárias para o conhecimento das
potencialidades hidrogeológicas da Bacia e promover o desenvolvimento
e uso sustentável das águas subterrâneas

CBH SMG
Poder Público
Poder Público

Metas
parcialmente
atendidas. Recomenda-se
reavaliação da meta e
ações correlacionadas na
revisão do Plano de Bacia
em 2014.

ENCHENTES E ESTIAGEM
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos

Poder Público

Metas parcialmente atingidas, o
CBH/SMG financiou através de
recursos
do
FEHIDRO
a
elaboração dos planos de
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Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e estabelecimento
de programas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais

Poder Público

Meta 21: Implementação de serviços e obras de controle de erosão
urbana e rural, do assoreamento de corpos d’água, de drenagem urbana
e de revegetação, com vistas a favorecer a conectividade entre
fragmentos de vegetação e o estabelecimento de corredores ecológicos

Poder Público

drenagem da maioria dos
municípios
da
UGRHI.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.
Meta parcialmente atendida,
pois
entende-se
que
a
finalização dos planos de
drenagem e macro drenagem
dos municípios da UGRHI darão
as diretrizes básicas e as
necessidades de investimentos
mais
prementes
para
os
municípios.
Recomenda-se
reavaliação da meta e ações
correlacionadas na revisão do
Plano de Bacia em 2014.

USO DA ÁGUA
Meta 14: Recomposição e operação adequada das redes de
monitoramento de interesse aos recursos hídricos
Meta 16: Manutenção de atendimento em nível de 100% no tratamento
e distribuição de água nos municípios da UGRHI

Poder Público

Metas atendidas.

Poder Público

COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Meta 1: Aprimoramento gradativo dos conhecimentos acerca dos
diversos aspectos de interesse aos recursos hídricos da Bacia,
buscando construir contínua melhoria integrada da quantidade e
qualidade das águas superficiais e subterrâneas
Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e estabelecimento
de programas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais
Meta 19: Implantação dos sistemas de disposição final de resíduos
sólidos domésticos dos municípios e equacionar a destinação de
resíduos de serviços de saúde, garantindo condições adequadas

Meta 20: Manutenção ou melhoria da qualidade dos sistemas
municipais de destinação de resíduos sólidos domésticos
Meta 23: Prom oção de destinação adequada de resíduos
industriais

Poder Público
Poder Público
Poder Público
CBH SMG
Poder Público

Metas
parcialmente
atingidas. Ressaltando que
os municípios da UGRHi
08 assinaram convênio
com o Governo do estado
de são Paulo através da
SSRH para realização do
Plano de Saneamento
Municipal. Recomenda-se
reavaliação da meta e
ações correlacionadas na
revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CONTROLE DA POLUIÇÃO – COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTES
Meta 6: Incentivo e fomento à pesquisa básica e ao desenvolvimento
tecnológico dos representantes locais do CBH e demais envolvidos com
o gerenciamento de recursos hídricos
Meta 15: Implementação de 100% de tratamento e distribuição de água
à totalidade dos municípios da UGRHI

Poder Público
Poder Público

Meta 16: Manutenção de atendimento em nível de 100% no tratamento
e distribuição de água nos municípios da UGRHI

Poder Público

Meta 17: Implementação de 100% de coleta e 100% de tratamento
no volume total de esgoto produzido na totalidade dos municípios
da UGRHI

Poder Público

Meta 18: Manutenção em nível de 100% de coleta do esgoto produzido
na UGRHI

Poder Público

Meta atendida.
Meta atendida.
Meta
atendida.
CBH/SMG
definiu
como
uma
das
demandas
induzidas,
a
elaboração de planos diretores
de controle de perdas de água
dos municípios da UGRHi.
Metas parcialmente atendidas.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

MONITORAMENTO DAS ÁGUAS
Meta 14: Recomposição e operação adequada das redes de
monitoramento de interesse aos recursos hídricos

CBH SMG

Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CONTROLE E EXPLORAÇÃO E USO DA ÁGUA
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos
Meta
10:
Desenvolvimento
de
sistemas
informatizados
georreferenciados de recursos hídricos para apoiar as atividades de
gerenciamento do CBH

CBH SMG

Não atendida. Recomenda-se
reavaliação da meta e ações
correlacionadas na revisão do
Plano de Bacia em 2014.

CBH SMG

Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

63

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2013
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim / Grande

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO
Meta 13: Obtenção de bases técnicas necessárias e desenvolvimento
de programas de conservação dos recursos hídricos
Meta 15: Implementação de 100% de tratamento e distribuição de água
à totalidade dos municípios da UGRHI

Poder Público
Poder Público

Meta 16: Manutenção de atendimento em nível de 100% no tratamento
e distribuição de água nos municípios da UGRHI

Poder Público
Meta 17: Implementação de 100% de coleta e 100% de tratamento no
volume total de esgoto produzido na totalidade dos municípios da
UGRHI

Poder Público

Meta atendida.
Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.
Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.
Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO
Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e estabelecimento
de programas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais

Poder Público

Meta 21: Implementação de serviços e obras de controle de erosão
urbana e rural, do assoreamento de corpos d’água, de drenagem
urbana e de revegetação, com vistas a favorecer a conectividade
entre fragmentos de vegetação e o estabelecimento de corredores
ecológicos

Poder Público

Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e estabelecimento
de programas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais
Meta 24: Promoção de estudos que possibilitem a múltipla utilização dos
recursos hídricos de reservatórios

Meta 25: Implantação e manutenção de áreas de proteção e
conservação ambiental

Poder Público

Metas parcialmente atendidas.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

Meta atendida.

Poder Público
CBH SMG

INSTRUMENTO DE GESTÃO
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos
Meta
10:
Desenvolvimento
de
sistemas
informatizados
georreferenciados de recursos hídricos para apoiar as atividades de
gerenciamento do CBH
Meta 11: Preparar bases técnicas necessárias para o conhecimento das
potencialidades hidrogeológicas da Bacia e promover o desenvolvimento
e uso sustentável das águas subterrâneas
Meta 25: Implantação e manutenção de áreas de proteção e
conservação ambiental
Meta 1: Aprimoramento gradativo dos conhecimentos acerca dos
diversos aspectos de interesse aos recursos hídricos da Bacia,
buscando construir contínua melhoria integrada da quantidade e
qualidade das águas superficiais e subterrâneas
Meta 2: Incremento do planejamento participativo, envolvendo os três
segmentos componentes do CBH e comunidade da Região em geral
(técnica, científica, etc), na elaboração dos planos de recursos hídricos
da UGRHI, buscando maximizar a integração de tais planos com outros
instrumentos setoriais similares de interesse

Meta 7: Implementação de ampla difusão das atividades de
gerenciamento integrado de recursos hídricos e os resultados já obtidos
após a criação do Comitê

Meta 8: Fomento ao desenvolvimento institucional dos órgãos e
entidades atuantes na UGRHI e apoio proativo para o estabelecimento
de políticas públicas locais e para a aplicação de leis federais e
estaduais de interesse aos recursos hídricos
Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos

CBH SMG

Metas parcialmente atendidas.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CBH SMG
CBH SMG
CBH SMG

Poder Público

CBH SMG

CBH SMG

Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.
Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

Meta atendida.
CBH SMG

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Meta 4: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos,
envolvendo os representantes do CBH e demais interessados, nos
temas vinculados à gestão de recursos hídricos e áreas correlatas
Meta 5: Promoção da educação ambiental em todas as dimensões
envolvidas no CBH no contexto de recursos hídricos
Meta 7: Implementação de ampla difusão das atividades de
gerenciamento integrado de recursos hídricos e os resultados já obtidos
após a criação do Comitê
Meta 8: Fomento ao desenvolvimento institucional dos órgãos e
entidades atuantes na UGRHI e apoio proativo para o estabelecimento
de políticas públicas locais e para a aplicação de leis federais e
estaduais de interesse aos recursos hídricos
Meta 11: Preparar bases técnicas necessárias para o conhecimento das
potencialidades hidrogeológicas da Bacia e promover o desenvolvimento
e uso sustentável das águas subterrâneas

CBH SMG
CBH SMG
ONGS
AMBIENTAIS

Metas parcialmente atendidas.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CBH SMG
CBH SMG
CBH SMG
ONGS
AMBIENTAIS

OUTROS TEMAS
Meta 3: Aquisição e manutenção de infraestrutura mínima necessária
para o desenvolvimento das atividades de competência da Secretaria
Executiva e Câmaras Técnicas
Meta 7: Implementação de ampla difusão das atividades de
gerenciamento integrado de recursos hídricos e os resultados já obtidos
após a criação do Comitê

Meta 9: Apoio e promoção de estudos e levantamentos de dados que
complementem e atualizem as informações e preencham lacunas de
conhecimento existentes em temas de interesse à gestão dos recursos
hídricos
Meta 11: Preparar bases técnicas necessárias para o conhecimento das
potencialidades hidrogeológicas da Bacia e promover o desenvolvimento
e uso sustentável das águas subterrâneas
Meta 12: Preparação das bases técnicas necessárias e estabelecimento
de programas de desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos
superficiais
Meta 13: Obtenção de bases técnicas necessárias e desenvolvimento
de programas de conservação dos recursos hídricos
Meta 14: Recomposição e operação adequada das redes de
monitoramento de interesse aos recursos hídricos
Meta 15: Implementação de 100% detratamento e distribuição de água
àtotalidade dos municípios da UGRHI

CBH SMG

CBH SMG

CBH SMG

Meta atendida.
Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.
Meta parcialmente atendida.
Recomenda-se reavaliação da
meta e ações correlacionadas
na revisão do Plano de Bacia
em 2014.

CBH SMG
CBH SMG
CBH SMG
Poder Público
Poder Público

Meta Atendida.

ii. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório procurou demonstrar a situação da UGRHi 08 conforme os indicadores e
parâmetros determinados pela Coordenadoria Estadual de Recursos Hídricos –CRHi.
Assim, ficou demonstrado que o estado dos recursos hídricos em termos de disponibilidade,
de demanda e de qualidade na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim e Grande deve ser qualificado
como bom, devido, principalmente ao balanço entre disponibilidade e demanda.
Demonstrou-se, ainda, que as atividades socioeconômicas e o uso e ocupação do solo estão
impactando a disponibilidade e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de forma evolutiva, mais
dinâmica na zona urbana, porém, em maior volume na zona rural.
De modo geral a disponibilidade hídrica elevada da UGRHi 08 não tem prejudicado atividades
socioeconômicas por indicadores negativos de disponibilidade ou de qualidade das águas.
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Os impactos dos indicadores de demanda, de disponibilidade e de qualidade das águas no
meio ambiente referem-se, principalmente, a demanda da zona urbana da UGRHi 08, com o aumento da
população estabelecida nas cidades.
As ações da gestão da UGRHi 08 estão sendo realizadas com o propósito de alcançar a maior
influência em todos os setores referentes aos recursos hídricos, para o que, as metas do Plano Diretor da
Bacia do Sapucaí Mirim / Grande são implementadas e cobradas, para garantir

a

conservação,

preservação e/ou recuperação da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos da bacia e para
racionalizar e/ou otimizar sua demanda.

1. REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Membros representantes dos três segmentos (municípios, entidades da sociedade civil e
órgãos do estado), integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim e Grande,
Unidade de Gerenciamento n.º 08 com apoio da ECOPLANS – Ecologia Planejada Sustentável.
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VII. ANEXOS
1. TERMOS TÉCNICOS
A terminologia técnica teve como base as informações disponíveis no CD (disco compacto), “Banco de
dados/indicadores 2012 das UGRHI's”, fornecido pela DGRHi- CRHi. Para um melhor entendimento, foram
descritos os valores de referência, que servem de parâmetro para identificar cada um dos dados que
compõem os indicadores.
Ação: é um ato concreto executado para alcançar a meta de um plano. As ações especificam exatamente
o que deve ser executado para se alcançar a meta e fornecem detalhes do como e quando deve ser
executado (SÃO PAULO, 2009).
Área crítica para gestão dos recursos hídricos: são as áreas que podem ser especializadas e
delimitadas fisicamente em produtos cartográficos (como, por exemplo, bacias, sub-bacias, trechos de
corpos d'água, municípios) e que apresentam problemas em relação a temas críticos para gestão dos
recursos hídricos (como, por exemplo, a demanda, a disponibilidade e/ou a qualidade das águas). Estas
áreas críticas devem ser priorizadas quando do estabelecimento das metas e ações do Plano de Bacia
Hidrográfica, as quais devem integrar o “Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI”.
Ver também Tema crítico para gestão dos recursos hídricos.
Bacia hidrográfica: é área de drenagem de um corpo hídrico e de seus afluentes. A delimitação de uma
bacia hidrográfica se faz através dos divisores de água que captam as águas pluviais e as desviam para
um dos cursos d’água desta bacia. A bacia hidrográfica pode ter diversas ordens e dentro de uma bacia
podem ser delimitadas sub-bacias.
Balanço: demanda versus disponibilidade: é a relação entre o volume consumido pelas atividades
humanas (demanda) e o volume disponível para uso nos corpos d’água (disponibilidade, expressa no
Relatório de Situação em termos de vazões de referência). Esta relação é muito importante para a gestão
dos recursos hídricos, pois representa a situação da bacia hidrográfica quanto à quantidade de água
disponível para os vários tipos de uso.
Banco de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos: base de dados para apoio às atividades de
gestão, entre as quais se destacam: ações das Secretarias Executivas dos Colegiados do SIGRH;
elaboração dos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos; monitoramento dos níveis de efetividade
alcançados pelas propostas e ações contidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e nos Planos das
Bacias Hidrográficas; e acompanhamento da evolução dos processos que interferem na gestão dos
recursos hídricos no Estado de São Paulo (São Paulo, 2012a).
Dado: valor numérico que quantifica o parâmetro para o município, para a UGRHI ou para o Estado de São
Paulo (São Paulo, 2012b).
Gestão (ou gerenciamento) dos recursos hídricos: é a administração racional, democrática e
participativa dos recursos hídricos, através do estabelecimento de diretrizes e critérios orientadores e
princípios normativos, da estruturação de sistemas gerenciais e de tomada de decisão, tendo como
objetivo final promover a proteção e a conservação da disponibilidade e da qualidade das águas.
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Implementar: executar (por exemplo um Plano); levar à prática por meio de providências concretas.
(MICHAELIS, 2007).
Indicador: grupo de parâmetros que são analisados de forma inter-relacionada. No caso do Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos utiliza-se o método FPEIR para se proceder a análise da inter-relação dos
parâmetros do Banco de Indicadores para a Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo (São
Paulo, 2012b).
Meta: é a especificação do objetivo em termos temporais (escala de tempo) e quantitativos. As metas são
afirmações detalhadas e mensuráveis que especificam como um plano pretende alcançar cada um de seus
objetivos (SÃO PAULO, 2009).
Parâmetro: identificação de cada um dos dados/informações que compõem o indicador (SÃO PAULO,
2012b).
Produto cartográfico: instrumento de cartografia que pode ser apresentado no formato de mapa, carta,
cartograma, planta, croqui, imagens coletadas por aerofotogrametria, fotografia aérea, etc. Adaptado de:
Universidade Federal da Paraíba. 2011; Universidade Federal do Espírito Santo. 2011 (UFPB, 2011 e
UFES, 2011).
Relatório: é um documento que apresenta um conjunto de informações, utilizado para reportar resultados
parciais ou totais da execução de determinadas ações.
No caso do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, que, pela Lei estadual nº 7663/1991, avalia a
eficácia do PERH e dos Planos de Bacias Hidrográficas, deve ser apresentado o conjunto de indicadores
de gestão de recursos hídricos e a respectiva avaliação, assim como a avaliação do cumprimento ou a
proposição de eventuais ajustes nas metas estabelecidas nos PBH.
Tema crítico para gestão dos recursos hídricos: tema que, por sua importância e/ou relevância para a
gestão dos recursos hídricos (por exemplo, a demanda, a disponibilidade e/ou a qualidade das águas superficiais, subterrâneas ou costeiras; a erosão; o assoreamento; as interferências em corpos d'água; as
transposição de água entre bacias), possuem potencial para configurar situações de conflito e, portanto,
devem ser priorizados quando do estabelecimento das metas e ações do Plano de Bacia Hidrográfica, as
quais devem integrar o “Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI”. Ver também Área
crítica para gestão dos recursos hídricos.
Vazão de referência: aquela que representa a disponibilidade hídrica do curso d’água, associada a uma
probabilidade de ocorrência, conforme estabelece a Resolução CNRH nº 129/2011 (e/ou suas alterações).
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2.GLOSSÁRIO DE PARAMETROS

Parâmetro básico

Parâmetro que é comum à análise dos indicadores para todas as UGRHI
e deve integrar todos os Relatórios de Situação das Bacias.

Parâmetro específico

Parâmetro que se aplica a determinadas UGRHI em função de suas
características especificas e deve integrar obrigatoriamente o Relatório de
Situação destas UGRHI, sendo facultativo às demais.

Parâmetro

FM.01-A - Taxa geométrica de
crescimento anual (TGCA): % a.a.

Definição
TGCA representa o crescimento médio da população residente numa
região em um determinado período de tempo, indicando o ritmo de
crescimento populacional.
Determinar o ritmo do crescimento populacional é fundamental para a
projeção da demanda e disponibilidade de água e saneamento, visando o
planejamento da infraestrutura e ações necessárias, de modo a mitigar ou
evitar os impactos diretos e indiretos nos recursos hídricos.

FM.02-A - População total: nº hab.

FM.02-B - População urbana:nº hab.

FM.02-C - População rural: nº hab.

FM.03-A - Densidade
2
demográfica: nº hab./km

FM.03-B - Taxa de
urbanização: %

População total é a totalidade dos indivíduos que residem em uma
determinada localidade (no caso do Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos, considera-se como localidade o município). A população deve ser
considerada na avaliação e nas projeções dos indicadores de saneamento
básico.
População urbana á a população residente dentro dos limites urbanos
dos municípios. A população deve ser considerada na avaliação e
nas projeções dos indicadores de saneamento básico.
População rural é a população residente fora dos limites urbanos dos
municípios. A população deve ser considerada na avaliação e nas
projeções dos indicadores de saneamento básico.
Densidade demográfica representa o n° de habitantes residentes em uma
região geográfica em determinado momento em relação à área da mesma. O
mesmo que população relativa. A densidade demográfica é um índice
utilizado para verificar a intensidade de ocupação de um território. O
conhecimento da concentração ou dispersão da população pelo território
permite inferir as possíveis pressões sobre os recursos hídricos e as ações
necessárias para a gestão.
Taxa de urbanização representa o percentual da população urbana em
relação à população total. A concentração populacional nos centros urbanos
cada vez mais demanda água para satisfazer suas necessidades e suas
condições de vida (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
lazer, etc.). Este consumo cresce à medida que aumenta o grau de
urbanização e se eleva o padrão de vida desta população, podendo impactar
os recursos hídricos comprometendo sua qualidade e quantidade.
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FM.04-A - Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS):
classificação entre 1 e 5
FM.4-B - Índice de
Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M): classificação
entre 0 e 1
FM.05-A - Estabelecimentos da
agropecuária: nº de
estabelecimentos

FM.05-B - Pecuária (corte e leite):
nº de animais

FM.05-C - Avicultura (abate e
postura): nº de animais

FM.05-D – Suinocultura: nº de
animais

FM.06-B - Estabelecimentos
industriais: nº de estabelecimentos
FM.06-C - Estabelecimentos de
mineração em geral: nº de
estabelecimentos

O IPRS é o índice que afere o desenvolvimento humano dos municípios do
Estado de São Paulo utilizando as dimensões - riqueza municipal,
escolaridade e longevidade, para avaliar as condições de vida da
população. Permite classificar os municípios paulistas em grupos, conforme
os diferentes estágios de desenvolvimento humano, refletindo melhor as
distintas realidades sociais do Estado de São Paulo.
O IDH-M é o índice que afere o desenvolvimento humano dos
municípios brasileiros, através de três dimensões: renda, longevidade e
educação, e é recomendado para prognósticos e projeções na
elaboração de políticas públicas setoriais que vão rebater com
consequência na política de recursos hídricos.
Número total de estabelecimentos agropecuários, que correspondem às
unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com
endereços distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma
atividade econômica, leva-se em conta a atividade principal.
Efetivo dos rebanhos bovino e bubalino existentes em estabelecimentos
agropecuários, militares, coudelarias particulares ou jóqueis-clubes e
quaisquer criações particulares mantidas por pessoa física ou jurídica em
imóveis das zonas urbana, suburbana ou rural. Estimar a intensidade da
atividade da pecuária em uma região visa orientar a gestão dos recursos
hídricos, pois representa uma atividade que demanda grandes quantidades
de água e influencia diretamente na qualidade dos recursos hídricos.
Efetivo de aves (codornas e galinhas) existentes em estabelecimentos
agropecuários, militares, coudelarias particulares ou jóqueis-clubes e
quaisquer criações particulares mantidas por pessoa física ou jurídica em
imóveis das zonas urbana, suburbana ou rural. Estimar a intensidade da
atividade da avicultura em uma região visa orientar a gestão dos recursos
hídricos, pois representa uma atividade que demanda grandes quantidades
de água e influencia diretamente na qualidade dos recursos hídricos.
Efetivos dos rebanhos suínos existentes em estabelecimentos
agropecuários, militares, coudelarias particulares ou jóqueis-clubes e
quaisquer criações particulares mantidas por pessoa física ou jurídica em
imóveis das zonas urbana, suburbana ou rural. Estimar a intensidade da
atividade da suinocultura em uma região visa orientar a gestão dos recursos
hídricos, pois representa uma atividade que demanda grandes quantidades
de água e influencia diretamente na qualidade dos recursos hídricos.
Número total de estabelecimentos industriais, que correspondem às unidades
de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com endereços
distintos.
Número total de estabelecimentos que exercem atividades de mineração
(exceto a exploração de água mineral). Atividades minerais, como extração,
transformação e distribuição de bens minerais, exercem pressão direta na
disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos.
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FM.07-A - Estabelecimentos de
comércio: nº de
estabelecimentos

FM.07-B - Estabelecimentos de
serviços: nº de
estabelecimentos

FM.10-F - Área inundada por
reservatórios hidrelétricos: km

2

P.01-A - Demanda total de
3
água: m /s

P.01-B - Demanda de água
3
superficial: m /s

P.01-C - Demanda de água
3
subterrânea: m /s

P.02-A - Demanda urbana de
3
água: m /s

P.02-B - Demanda industrial de
3
água: m /s

Número total de estabelecimentos de comércio existente nos municípios,
que correspondem às unidades de cada empresa separadas
espacialmente, ou seja, com endereços distintos. No caso dos
estabelecimentos com mais de uma atividade econômica, leva-se em conta
a atividade principal. As atividades de comércio podem resultar em grandes
demandas de água e geração de resíduos.
Número total de estabelecimentos de serviços existente nos municípios,
que correspondem às unidades de cada empresa separadas
espacialmente, ou seja, com endereços distintos. No caso dos
estabelecimentos com mais de uma atividade econômica, leva-se em conta
a atividade principal. As atividades de serviços podem resultar em grandes
demandas de água e geração de resíduos.
Área inundada por reservatórios hidrelétricos.
Para algumas regiões a potência de energia elétrica instalada é bastante
relevante, devido à tendência do aumento do número de Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH) e, consequentemente, do aumento de empreendimentos
que estas PCH trazem. Considera-se ainda que a construção de barragens,
a formação de reservatórios e a geração de energia hidrelétrica tem
influência direta sobre os recursos hídricos.
Volume total de água superficial e subterrânea requerido por todos os tipos
de uso: urbano, industrial, rural e outros usos. Devido à importância do
parâmetro e à ausência de dados sobre a estimativa da demanda total por
água, optou-se por assumir a vazão total outorgada como sendo
equivalente à demanda total, devendo a análise ser realizada de forma
criteriosa e com as devidas ressalvas.
Volume total de água superficial requerido por todos os tipos de uso: urbano,
industrial, rural e outros usos. Devido à importância do parâmetro e à
ausência de dados sobre a estimativa da demanda total por água superficial,
optou-se por assumir a vazão superficial total outorgada como sendo
equivalente à demanda superficial total, devendo a análise ser realizada de
forma criteriosa e com as devidas ressalvas.
Volume total de água subterrânea requerido por todos os tipos de uso:
urbano, industrial, rural e outros usos. Devido à importância do parâmetro
e à ausência de dados sobre a estimativa da demanda total por água
subterrânea, optou-se por assumir a vazão subterrânea total outorgada
como sendo equivalente à demanda subterrânea total, devendo a análise
ser realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.
Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos
urbanos: abastecimento público e comércio. O parâmetro aponta as
atividades socioeconômicas para as quais a água superficial e/ou
subterrânea se destina e abrange especificamente o uso urbano. Devido à
importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a estimativa da
demanda para uso urbano, optou-se por assumir a vazão total outorgada
para uso urbano como sendo equivalente à demanda urbana estimada,
devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas
ressalvas.
Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos
industriais: processos produtivos, tratamento de efluentes industriais.
O parâmetro aponta as atividades socioeconômicas para as quais a água
superficial e/ou subterrânea se destina e abrange especificamente o uso
industrial. Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre
a estimativa da demanda para uso industrial, optou-se por assumir a vazão
total outorgada para uso industrial como sendo equivalente à demanda
industrial estimada, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e
com as devidas ressalvas.
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P.02-C - Demanda rural de
3
água: m /s

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

Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos rurais:
irrigação, pecuária, aquicultura, etc.. O parâmetro aponta as atividades
socioeconômicas para as quais a água superficial e/ou subterrânea se
destina e abrange especificamente o uso rural. Devido à importância do
parâmetro e à ausência de dados sobre a estimativa da demanda para uso
rural, optou-se por assumir a vazão total outorgada para uso rural como
sendo equivalente à demanda rural estimada, devendo a análise ser
realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.
Volume total de água superficial e subterrânea requerido pelos usos que
não se enquadram como urbano, industrial ou rural, denominados
conjuntamente de ‘outros usos’: lazer, paisagismo, etc.. Devido à
importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a estimativa da
demanda para outros usos, optou-se por assumir a vazão total outorgada
para outros usos como sendo equivalente à demanda estimada, devendo a
análise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.

P.02-E - Demanda estimada
para abastecimento urbano:
3
m /s

Volume estimado de água superficial e subterrânea requerido para
Abastecimento Urbano. O parâmetro aponta as atividades socioeconômicas
para as quais a água superficial e/ou subterrânea se destina e abrange
especificamente o uso para abastecimento urbano.

P.03-A - Captações superficiais
em relação à área total da bacia:
2
nº de outorgas/ 1000 km

Número de captações de água de fontes superficiais outorgadas em relação
à área total da bacia. Considera-se captação superficial os sistemas que
abrangem as instalações destinadas à retirada de água em corpos d’água
superficiais, para fins de uso público ou privado.

P.03-B - Captações
subterrâneas em relação à
área total da bacia: nº de
2
outorgas/ 1000 km

Número de captações de água de fontes subterrâneas outorgadas em
relação à área total da bacia. Considera-se captação subterrânea os
sistemas que abrangem as instalações (poços) destinadas à retirada de
água em corpos d'água subterrâneos, para fins de uso público ou privado.

P.03-C - Proporção de
captações superficiais em
relação ao total:%

Número de captações de água de fontes superficiais outorgadas em relação
ao número total das captações outorgadas na bacia. A outorga para
captação abrange os sistemas e instalações destinados à extração da água
em corpos d'água superficiais ou subterrâneos, para fins de uso público ou
privado.

P.03-D - Proporção de
captações subterrâneas em
relação ao total: %

Número de captações de água de fontes subterrâneas outorgadas em
relação ao número total das captações outorgadas na bacia. A outorga
para captação abrange os sistemas e instalações destinados à extração
da água em corpos d'água superficiais ou subterrâneos, para fins de uso
público ou privado.

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

Quantidade estimada de resíduos sólidos domiciliares gerados em área
urbana. Os resíduos sólidos domiciliares descartados ou dispostos de
forma inadequada acarretam contaminação do solo e das águas
superficiais e subterrâneas.

P.05-C - Carga orgânica
poluidora doméstica: kg
DBO/dia

Carga orgânica poluidora doméstica gerada estimada, que é a soma das
cargas orgânicas poluidoras reduzida (via tratamento) e remanescente. A
carga orgânica poluidora remanescente (que é lançada no corpo hídrico
receptor) é composta basicamente de efluentes domésticos e é a soma da
carga orgânica não coletada e da carga orgânica que o tratamento não
reduziu. Valores altos de DBO em um corpo de água são resultado de
despejos de origem predominantemente orgânica. Quanto mais alto o índice
de DBO, pior é a qualidade da água. A presença de alto teor de matéria
orgânica no efluente pode induzir à completa extinção do oxigênio na água,
provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.
Pode também produzir sabores e odores desagradáveis, além de obstruir os
filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água e possibilitar a
proliferação de microrganismos tóxicos e/ou patogênicos.
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P.06-A - Áreas contaminadas em
que o contaminante atingiu o solo
ou a água: nº de áreas/ano

P.06-B - Ocorrência de
descarga/derrame de produtos
químicos no solo ou na água: n°
de ocorrências/ano

P.08-A - Barramentos
hidrelétricos: nº de
barramentos outorgados
P.08-D – Barramentos: nº total de
barramentos outorgados

E.01-A - IQA - Índice de
Qualidade das Águas: nº de
pontos por categoria

E.01-B - IAP - Índice de
Qualidade das Águas Brutas
para fins de Abastecimento
Público: nº de pontos por
categoria

Número de áreas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou
a água. Área contaminada é a área onde existe comprovadamente
contaminação ou poluição causada pela introdução ou infiltração de
quaisquer substâncias ou resíduos de forma planejada, acidental ou até
mesmo natural. Os poluentes ou contaminantes podem propagar-se para
as águas subterrâneas e superficiais, alterando suas características
naturais de qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos na
própria área ou em seus arredores.
Número de registros de ocorrências de contaminação do solo ou da água
em decorrência de descarga, derrame ou vazamento de substâncias
poluentes. A contaminação das águas superficiais ou subterrâneas altera
diretamente sua qualidade e, consequentemente, compromete sua
disponibilidade e impacta negativamente o meio ambiente. A contaminação
em pontos de recarga de aquíferos apresenta criticidade ainda maior, pois
as águas subterrâneas representam a principal fonte de água para
abastecimento em quase metade do Estado de São Paulo.
Número de barramentos outorgados para fins hidrelétricos na área da
bacia. Barramentos são estruturas construídas em corpos d'água com
finalidade de represamento.
Número total de barramentos outorgados para os diversos tipos de uso, na
área da bacia. Barramentos são estruturas construídas em corpos d'água
com finalidade de represamento.
Resultado do monitoramento do IQA - Índice de Qualidade das Águas,
índice que reflete principalmente a contaminação dos corpos hídricos
ocasionada pelo lançamento de efluentes domésticos. O valor do IQA é
obtido a partir de 9 parâmetros consideradas relevantes para a avaliação da
qualidade das águas: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio, quantidade de coliformes fecais, nitrogênio, fósforo,
resíduos totais e turbidez (todos medidos in situ).
Resultado do monitoramento do IAP - Índice de Qualidade das Águas
Brutas para fins de Abastecimento Público, que reflete, principalmente,
a contaminação dos corpos hídricos oriunda da urbanização e
industrialização.
É um índice composto pela ponderação dos resultados do Índice de
Qualidade de Água (IQA) e do Índice de Substâncias Tóxicas e
Organolépticas (ISTO). Este último índice considera as variáveis (ferro
dissolvido, manganês, alumínio dissolvido, cobre dissolvido e zinco) que
interferem nas características organolépticas da água, bem como as
substâncias tóxicas (teste de Ames, potencial de formação de
trihalometanos, número de células de cianobactérias, cádmio, chumbo,
cromo total, mercúrio e níquel). O IAP somente é calculado em quatro
meses dos seis em que os mananciais são monitorados, porque o Potencial
de Formação de Trihalometanos, necessário para o cálculo, é analisado
com esta frequência. A partir de 2008 o IAP foi calculado apenas nos
pontos que são coincidentes com captações utilizadas para abastecimento
público.
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E.01-C - IVA - Índice de
Qualidade das Águas para a
Proteção da Vida Aquática: nº de
pontos por categoria

Resultado do monitoramento do IVA - Índice de Qualidade das Águas para
a Proteção da Vida Aquática, que tem como objetivo avaliar a qualidade das
águas para fins de proteção da fauna e flora em geral, diferenciado,
portanto, do índice para avaliação da água para o consumo humano e
recreação de contato primário (ZAGATTO et al., 1999).
O IVA leva em consideração a presença e a concentração de
contaminantes tóxicos (cobre, zinco, chumbo, cromo, mercúrio, níquel,
cádmio, surfactantes, fenóis), seu efeito sobre os organismos aquáticos
(toxicidade) e duas das variáveis consideradas essenciais para a biota (pH
e oxigênio dissolvido). Estes contaminantes químicos tóxicos são
agrupadas no IPMCA – Índice de Variáveis Mínimas para a Preservação
da Vida Aquática, enquanto o pH e o oxigênio dissolvido estão agrupados
no IET– Índice do Estado Trófico de Carlson modificado por Toledo (1990).
Desta forma, o IVA fornece informações não só sobre a qualidade da água
em termos ecotoxicológicos, como também sobre o seu grau de trofia.

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

E.01-E - Concentração de
Oxigênio Dissolvido: nº de
amostras em relação ao valor de
referência

E.02-A - Concentração de Nitrato:
nº de amostras em relação ao
valor de referência

E.02-B - IPAS - Indicador de
Potabilidade das Águas
Subterrâneas:% de amostras
conformes em relação ao padrão
de potabilidade

E.04-A - Disponibilidade per
capita - Qmédio em relação à
3
população total: m /hab.ano

Resultado do monitoramento do IET - Índice do Estado Trófico, que tem por
finalidade apontar o grau de trofia do corpo d’água, ou seja, a qualidade da
água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu consequente efeito
relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da
infestação de macrófitas aquáticas. O IET leva em consideração a presença
de clorofila-a e fósforo total.
Resultado do monitoramento do Oxigênio dissolvido em pontos de
amostragem da rede de monitoramento de água doce, na forma de: valor
médio da [OD]. O Oxigênio Dissolvido (OD) é uma variável componente do
IQA que, analisada separadamente, fornece informações diretas sobre a
saúde do corpo hídrico e que evidencia, principalmente, o lançamento de
efluentes domésticos e industriais. Uma adequada provisão de OD é
essencial para a manutenção de processos de autodepuração dos sistemas
aquáticos e o nível de OD também indica a capacidade de um corpo d’água
natural manter a vida aquática.
Resultado do monitoramento da água subterrânea em relação aos
parâmetros estabelecidos para a presença de Nitrato. A presença de
nitrato em concentrações ≥ 5 mg/L indica, para o estado de São Paulo,
contaminação de origem unicamente antrópica (efluentes domésticos,
adubos, etc.) e devem ser investigadas, pois a ocorrência de
concentrações acima de 10 mg/L pode ser nociva à saúde humana
(Portaria MS n° 518/2004). Considerando que as águas subterrâneas para
abastecimento público não recebem tratamento (apenas cloração) é de
extrema importância que se monitore as concentrações de Nitrato.
Resultado do monitoramento do Indicador de Potabilidade das Águas
Subterrâneas em relação aos padrões de potabilidade para abastecimento
público, com nos padrões de potabilidade e de aceitação ao consumo
humano da Portaria MS n° 518/2004. É importante salientar que esse
indicador reflete a qualidades da água bruta. O comprometimento da
qualidade da água subterrânea para fins de abastecimento pode acarretar
danos à saúde humana e, considerando que as águas subterrâneas para
abastecimento público não recebem tratamento (apenas cloração), é de
extrema importância que se monitore os parâmetros de potabilidade .
Disponibilidade estimada de água (Qmédio) em relação à população total,
também conhecida como “potencial de água doce” ou “disponibilidade
social da água”. A consideração do potencial de água em termos de
volume per capita ou de reservas sociais permite correlacionar a
população com a disponibilidade de água, caracterizando a riqueza ou
pobreza de água numa determinada região. Esta estimativa apesar de não
retratar a real situação da bacia - visto que os outros usos da água
(industrial, rural, etc.) não são levados em consideração - representa uma
avaliação parcial da situação da bacia em termos de disponibilidade.
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E.05-A - Disponibilidade per
capita de água subterrânea:
3
m /hab.ano

E.06-A - Índice de
atendimento de água: %

Disponibilidade estimada de água subterrânea (Reserva Explotável) em
relação à população total. A consideração do potencial de água em termos de
volume per capita ou de reservas sociais permite correlacionar a população
com a disponibilidade de água, caracterizando a riqueza ou pobreza de água
numa determinada região. Esta estimativa apesar de não retratar a real
situação da bacia -visto que os outros usos da água (industrial, rural, etc.) não
são levados em consideração - representa uma avaliação parcial da situação
da bacia em termos de disponibilidade.
Percentual estimado da população total efetivamente atendida por
bastecimento público de água. São apresentados os dados do SNIS que
integram o “Diagnóstico de Água e Esgoto”, parâmetro “IN 055 - Índice de
atendimento total de água”, que corresponde ao “índice de atendimento
por rede de água dos prestadores de serviços participantes do SNIS, em
relação à população total”. O atendimento de água está intimamente
ligado à qualidade e à disponibilidade dos recursos hídricos, pois um
atendimento deficiente pode promover captações particulares e/ou o
aumento de uso de fontes alternativas e, consequentemente, gera o risco
de consumo de água não potável pelos padrões da Portaria MS n°518/04.
Assim o conhecimento do índice de atendimento da população com rede de
água é de fundamental importância para a gestão dos recursos hídricos.

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

E.06-C - Índice de
atendimento com rede de
esgotos: %

E.06-D - Índice de perdas do
sistema de distribuição de água:
%

Percentual estimado de população total atendida por coleta da coleta de
resíduo sólido domiciliar em relação à população total. São apresentados
os dados do SNIS que integram o “Diagnóstico do manejo de resíduos
sólidos urbanos”, parâmetro “I015 - Taxa de cobertura do serviço de
coleta de RDO em relação à população total (urbana + rural) do
município”, que corresponde a “taxa de cobertura do serviço regular de
coleta de resíduos domiciliares, dos municípios participantes do SNIS, em
relação à população total”. A coleta dos resíduos sólidos é uma medida
importante para evitar a contaminação das águas superficiais e
ubterrâneas.
Percentual estimado de população total atendida por coleta de
efluente sanitário em relação à população total. São apresentados os
dados do SNIS que integram o “Diagnóstico de Água e Esgoto”,
parâmetro “IN 056 - Índice de Atendimento Total de Esgoto Referido
aos Municípios Atendidos com Água”, que corresponde ao “índice de
atendimento com rede de esgotos, dos prestadores de serviços
participantes do SNIS, em relação à população total”. A coleta de
efluentes sanitários é uma das principais medidas para evitar a
contaminação das águas superficiais e subterrâneas.
Percentual estimado de perdas do sistema público de
abastecimento de água, em volume. São apresentados os
dados do SNIS que integram o “Diagnóstico de Água e
Esgoto”, parâmetro “IN049 - Índice de Perdas na
Distribuição”, que corresponde ao “volume anual de água
disponível para consumo (compreendendo a água captada
pelo prestador de serviços e a água bruta importada, tratada
ou não em ETA ou UTS), subtraído o volume estimado
anual de água consumido por todos os usuários, em relação
ao volume anual de água disponível para consumo”, ou
seja, a comparação entre o volume de água disponibilizado
para distribuição e o volume consumido.
O controle do índice de perdas na distribuição de água é de fundamental
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E.07-A - Demanda total
(superficial e subterrânea) em
relação à disponibilidade Q 95%:
%

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

E.07-C - Demanda superficial em
relação a vazão mínima
superficial Q7,10: %

E.07-D - Demanda
subterrânea em relação às
reservas explotáveis: %

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

É o balanço entre a demanda total (superficial e subterrânea) e a
disponibilidade Q 95%. A Q 95% é a vazão disponível na bacia em 95%
do tempo e representa a vazão "natural" da bacia, sem interferências.
Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a
estimativa da demanda total por água, optou-se por assumir a vazão
total outorgada como sendo equivalente à demanda total, devendo a
análise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.
É o balanço entre demanda total (superficial e subterrânea) e a
disponibilidade Qmédio ou Vazão Média de Longo Período. A Qmédio
representa a vazão média de água na bacia durante o ano e é
considerado um volume menos restritivo ou menos conservador,
sendo mais representativo em bacias que possuem regularização de
vazão. Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados
sobre a estimativa da demanda total por água, optou-se por assumir a
vazão total outorgada como sendo equivalente à demanda total,
devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas
ressalvas.
É o balanço entre a demanda superficial e a disponibilidade Q 7,10. A
Q7,10 é a Vazão Mínima Superficial registrada em 7 dias consecutivos, em
um período de retorno de 10 anos. Esta vazão de referência é restritiva e
conservadora e é utilizada pelo DAEE como base para a concessão de
Outorgas.
Devido à importância do parâmetro e à ausência de dados sobre a
estimativa da demanda por água superficial, optou-se por assumir a vazão
outorgada para captações superficiais como sendo equivalente à demanda
superficial total, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa e com
as devidas ressalvas.
É o balanço entre a demanda subterrânea e a disponibilidade hídrica
subterrânea. A disponibilidade subterrânea é calculada através da
estimativa do volume de água que está disponível para consumo
sem comprometimento das reservas totais, ou seja, a Reserva
Explotável é semelhante ao volume infiltrado. Devido à importância
do parâmetro e à ausência de dados sobre a estimativa da demanda
por água subterrânea, optou-se por assumir a vazão outorgada para
captações subterrâneas como sendo equivalente à demanda
subterrânea total, devendo a análise ser realizada de forma criteriosa
e com as devidas ressalvas.
Registro das ocorrências de enchente ou de inundação nos
municípios. Enchente é uma situação natural de transbordamento
de água do leito natural, provocada pelo aumento do escoamento
superficial, invadindo áreas de várzea ou do leito do rio onde há
presença humana na forma de moradias.
Inundação é o acúmulo de água resultante do escoamento
superficial da chuva que não foi suficientemente absorvida pelo solo.
Resulta de chuvas intensas em áreas total ou parcialmente
impermeabilizadas ou falhas na rede de drenagem urbana, causando
transbordamentos. A ocorrência de enchentes ou inundações resulta
em perdas materiais e humanas, interrupção de atividade econômica e
social nas áreas inundadas, contaminação por doenças de veiculação
hídrica (leptospirose e cólera, por exemplo) e contaminação da água.
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I.01-B - Incidência de
esquistossomose autóctone: n°
de casos notificados/100.000
hab.ano

Número de notificações de casos de esquistossomose autóctone
(adquirida no Estado de São Paulo) em relação à população total, por
ano. A esquistossomose é decorrente da infecção humana pelo parasita
Schistosoma mansoni e é uma das parasitoses humanas mais difundidas
no mundo. Sua ocorrência está relacionada à ausência ou à precariedade
de saneamento básico, uma vez que trata-se de doença adquirida por
meio via cutânea quando há contato com águas de rios, córregos ou
lagos onde estão presentes dejetos humanos contendo o parasita.

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

Número de registros de reclamação de ocorrência de mortandade de
peixes, por ano. A mortandade de peixes evidencia a contaminação ou
poluição do corpo hídrico, sendo um ponto extremo de pressão no corpo
d’água, podendo incluir a morte de diversas espécies de peixes e de
outros organismos, o pode prejudicar o equilíbrio ecológico da região, e
as atividades pesqueiras e turísticas.

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

Quantidade estimada de resíduo sólido domiciliar gerado encaminhado para
tratamento e/ou destinação em aterro em relação ao enquadramento do
aterro utilizado pelo município.
IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) da instalação de
tratamento e/ou destinação final do resíduo sólido domiciliar gerado no
município. O IQR refere-se ao enquadramento da instalação de tratamento
ou destinação final de resíduos, em termos operacionais, estruturais e
operacionais.

R.02-B - Proporção de efluente
doméstico coletado em relação
ao efluente doméstico total
gerado: %

Proporção do efluente doméstico coletado (carga orgânica poluidora
doméstica coletada, em kg DBO/dia) em relação ao efluente doméstico
gerado (carga orgânica poluidora doméstica potencial,em kg DBO/dia).

R.02-C - Proporção de efluente
doméstico tratado em relação ao
efluente doméstico total gerado:
%

Proporção do efluente doméstico tratado (carga orgânica poluidora
doméstica reduzida, em kg DBO/dia) em relação ao efluente doméstico
gerado (carga orgânica poluidora doméstica potencial, em kg DBO/dia).

R.02-D - Proporção de
redução da carga orgânica
poluidora doméstica: %
R.02-E - ICTEM (Indicador de
Coleta e Tratabilidade de Esgoto
da População Urbana de
Município): enquadramento entre
0 e 10

R.03-A - Proporção de áreas
remediadas em relação às áreas
contaminadas em que o
contaminante atingiu o solo ou a
água: %

Porcentagem de efetiva remoção de carga orgânica poluidora doméstica,
através de tratamento (carga orgânica poluidora doméstica reduzida, em
kg DBO/dia), em relação à carga orgânica poluidora doméstica potencial,
em kg DBO/dia.
O ICTEM do município tem como objetivo expressar a efetiva remoção da
carga orgânica poluidora em relação à carga orgânica poluidora potencial,
gerada pela população urbana, considerando também a importância
relativa dos elementos formadores de um sistema de tratamento de
esgotos (coleta, afastamento, tratamento e eficiência de tratamento e a
qualidade do corpo receptor dos efluentes). O ICTEM permite comparar de
maneira global a eficácia do sistema de esgotamento sanitário.

Porcentagem de áreas remediadas em relação ao total de áreas
contaminadas da bacia em que o contaminante atingiu o solo ou a água.
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R.03-B - Atendimentos a
descarga/derrame de produtos
químicos no solo ou na água: n°
atendimentos/ano

R.04-A - Densidade da rede de
monitoramento pluviométrico:
nº de
estações/1000 km

2

R.04-B - Densidade da rede de
monitoramento hidrológico: nº de
2
estações/1000 km

R.05-B - Vazão total
outorgada para captações
3
superficiais: m /s
R.05-C - Vazão total
outorgada para captações
3
subterrâneas: m /s

R.05-D - Outorgas para outras
interferências em cursos d’água:
nº de outorgas

R.05-G - Vazão outorgada para
uso urbano / Volume estimado
para Abastecimento Urbano: %

Número de registros de emergências químicas ocorridas na bacia em que
o contaminante atingiu o solo ou na água. A quantificação de descargas
e/ou derrames de produtos químicos permite avaliar a intensidade destas
ocorrências em uma determinada região e, consequentemente,
determinar o grau de vulnerabilidade dos corpos hídricos.

Número de estações de monitoramento do índice pluviométrico por 1.000
2
km de área da bacia. Índice pluviométrico é a medida da quantidade de
precipitação de água (chuva, granizo, etc.) em um determinado local,
durante um dado período de tempo.
2
Número de estações de monitoramento hidrológico por 1.000 km de área
da bacia.
O monitoramento hidrológico inclui em uma mesma categoria todos os tipos
de estações relacionadas ao monitoramento da água, resultando em um
dado abrangente.
Volume total outorgado para captação de água de fontes
superficiais. Conhecer a demanda por água superficial permite
dimensionar a pressão sobre este recurso, que é limitado, e
também grau de controle sobre seu uso, exercido através da
outorga.
Volume total outorgado para captação de água de fontes
subterrâneas. Conhecer a demanda por água subterrânea
permite dimensionar a pressão sobre este recurso, que é
limitado, e também grau de controle sobre seu uso, exercido
através da outorga.
Número de outorgas concedidas para interferências em corpos d'água
que não envolvam captação de água ou lançamento, denominadas
conjuntamente de ‘outras interferências’. Permite avaliar o grau de
implantação da outorga, ou seja, do controle sobre os diferentes usos
dos recursos hídricos.
Relação entre a vazão total outorgada para captações de água destinadas a
uso urbano e o volume de água estimado para atender ao abastecimento
urbano. Este parâmetro permite verificar o grau de implantação do
instrumento de outorga para uso urbano, através da comparação da vazão
outorgada para este fim com a demanda urbana estimada.
Número de Unidades de Conservação (UC) existentes na área da UGRHI.

R.09-A - Unidades de
conservação (UC): n°

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.
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3. VALORES DE REFERÊNCIA
Valor de Re ferência para o Re latório de Situação (CRHi)
Valor de Re fe rência estabelecido pela Fonte

Parâmetro

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro.
<0
≥ 0 e < 0,6
de crescimento anual

≥ 0,6 e < 1,2

(SEADE)

≥ 1,2 e < 1,8

Não há valor de referência para o RS. Para apresentação dos dados no RS são

≥ 1,8 e < 2,4

adotadas as faixas estabelecidas pela

≥ 2,4 e < 3
Fonte.

≥3

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro.
≤ 50.000
n° hab. (SEADE)

> 50.000 e ≤ 100.000

Não há valor de referência para o RS. Para apresentação dos dados no RS são

> 100.000 e ≤ 500.000

adotadas as faixas estabelecidas pela

> 500.000 e ≤ 1.000.000
Fonte.
> 1.000.000

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro.
≤ 10
> 10 e ≤ 30
demográfica: nº hab/km

2

> 30 e ≤ 50
> 50 e ≤ 70

Não há valor de referência para o RS. Para apresentação dos dados no RS são

> 70 e ≤ 100

adotadas as faixas estabelecidas pela

> 100 e ≤ 1.000
Fonte.
> 1.000

Não há valor de referência estabelecido para este parâmetro.
Não há valor de referência para o RS. Para apresentação dos dados no RS são
≤ 70%
(SEADE)

adotadas as faixas estabelecidas pela

> 70% e ≤ 80%
> 80% e ≤ 90%

Fonte.

> 90%

Valor de referência conforme metodologia estabelecida pela Fonte:
Grupo 1
Não há valor de referência para o RS. Para apresentação dos dados no RS são
Responsabilidade Social

Grupo 2

e 5 (SEADE)

adotados os valores de referência estabelecidos pela Fonte.

Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5

O valor de referencia não se aplica a
Valor de referência conforme metodologia estabelecida pela Fonte:
Não há valor de referência para o RS. Para apresentação dos dados no RS são
≤ 0,6
adotados os valores de referência estabelecidos pela Fonte.
> 0,6 e ≤ 0,7
> 0,7 e ≤ 0,8

FM.4-B - Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M): classificação
entre 0 e 1 (SEADE)

> 0,8 e ≤ 0,9
O valor de referência não se aplica à UGRHI, somente aos municípios e ao Estado de
SP.

> 0,9

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme metodologia
estabelecida pela Fonte:

Qualidade das Águas: nº de pontos por
categoria
(CETESB)

Ó
T
B
O
RE
GUL
R
U
P
É

79 < IQ A ≤ 100
51 < IQA ≤ 79
Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.
36 < IQA ≤ 51
19 < IQA ≤ 36
IQA ≤ 19

O valor de referência não se aplica a UGRHI nem ao município, somente ao ponto
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Valor de Referência para o Relatório de Situação (CRHi)
Valor de Referência estabelecido pela Fonte

Parâmetro

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme metodologia estabelecida pela
Fonte:
ÓTIMA
Brutas para fins de
de pontos por categoria

BOA

79 < IAP ≤ 100
51 < IAP ≤ 79
Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.

REGULAR

36 < IAP ≤ 51

RUIM

19 < IAP ≤ 36

PÉSSIMA

IAP ≤ 19

O valor de referência não se aplica a UGRHI nem ao município, somente

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme metodologia estabelecida pela
Fonte:
ÓTIMA
a Proteção da Vida
categoria

BOA

IVA ≤ 2,5
2,6 < IVA ≤ 3,3
Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.

REGULAR
RUIM
PÉSSIMA

3,4 < IVA ≤ 4,5
4,6 < IVA ≤ 6,7
6,8 ≤ IVA

O valor de referência não se aplica a UGRHI nem ao município, somente

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme metodologia estabelecida pela
Fonte:

E.01-D - IET - Índice de
por categoria

E.01-E - Concentração de Oxigênio Dissolvido:
nº de amostras em relação ao valor de
referência (CETESB)

Ultraoligotrófico

IET ≤ 47

Oligotrófico

47 < IET ≤ 52

Mesotrófico

52 < IET ≤ 59

Eutrófico

59 < IET ≤ 63

Supe reutrófico

63 < IET ≤ 67

Hipereutrófico

IET > 67

Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.

Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.
Valor de referência para o ponto de monitoramento: Valor para Água
Doce - Classe 2:
OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O 2

E.01-F - Cursos d'água afluentes às praias: %
de atendimento anual à legislação

Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.
Valor de referência para o ponto de monitoramento: Valor para Água Doce Classe 2 e Água salobra - Classe 1: NMP de coliformes termotole rantes ≤
1.000/100 mL Fonte: Resolução CONAMA nº 357/2005.

(CETESB)

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme metodologia estabelecida pela
Fonte:

ÓTIMA

Praias classificadas como EXCELENTES
Praias classificadas como PRÓPRIAS em

BOA

REGULAR

100% do tempo, exceto quando classificadas como

Praias classificadas como IMPRÓPRIAS
Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.

E.01-G - IB - Índice de Balneabilidade das
praias em reservatórios e rios: nº de pontos por
categoria (CETESB)

E.02-A - Concentração de Nitrato: nº de
amostras em relação ao valor de referência
(CETESB)

E.02-B - IPAS - Indicador de Potabilidade das
Águas Subterrâneas: % de amostras conformes
em relação ao padrão de potabilidade

RUIM

Praias classificadas como IMPRÓPRIAS

Praias classificadas como IMPRÓPRIAS
PÉSSIMA
Valores de referência para o ponto de monitoramento, conforme
metodologia estabelecida pela Fonte: [Nitrato] < 5,0 mg/L

O valor de referência não se aplica a UGRHI nem ao município, somente
ao ponto monitorado.
Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.O valor de
referência não se aplica a UGRHI nem ao município, somente ao ponto
m onitorado.

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme metodologia
estabelecida pela Fonte:
% de amostras em conformidade com os padrões de
potabilidade > 67%
BOA
REGULAR

(CETESB)
RUIM

Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.

33% < % de amostras em conformidade
% de amostras em conformidade com os
Para o RS é utilizado o valor de referência estabelecido pela Fonte.

Valor de referência para o ponto de monitoramento, conforme metodologia estabelecida pela
Fonte:
E.03-A - Classificação anual das praias
litorâneas: nº de praias por categoria (CETESB)

ÓTIMA

Praias classificadas como EXCELENTES

O valor de referência não se aplica a UGRHI nem ao município, somente
aos pontos.

Praias classificadas como PRÓPRIAS em
BOA
REGULAR
RUIM
PÉSSIMA

100%Praias
do tempo,
exceto quando
classificadas como
classificadas
como IMPRÓPRIAS
Praias classificadas como IMPRÓPRIAS
Praias classificadas como IMPRÓPRIAS
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