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1. INTRODUÇÃO 
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O Relatório sobre a Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas é um 

dos elementos previstos como instrumento de Gestão na Política Estadual de Recursos 

Hídricos (Lei 7663/91), e tem por objetivo apresentar de forma clara a situação dos 

recursos hídricos nas UGRHIs, avaliar a eficácia do Plano de Bacia Hidrográfica de cada 

UGRHI e fornecer subsídios às ações dos poderes executivos e legislativos de âmbito 

municipal, estadual e federal. 

Desenvolvido de forma a facilitar a visualização da situação da bacia, apresenta a 

evolução da gestão dos recursos hídricos da UGRHI 12 através da série histórica de dados 

dos parâmetros que compõem o Banco de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos 

do Estado de São Paulo, utilizando-se do método FPEIR (Força motriz – Pressão – Estado 

– Impacto – Resposta), o mesmo utilizado desde 2008, é o modelo adotado pelo Global 

Environmental Outlook (GEO). Este método considera a interrelação de cinco categorias 

de indicadores: Forças motrizes (atividades antrópicas, como crescimento populacional e 

econômico, a urbanização e a intensificação das atividades agropecuárias) produzem 

Pressões no meio ambiente (como a emissão de poluentes e a geração de resíduos), as 

quais podem afetar seu Estado, o que, por sua vez, poderá acarretar impactos na saúde 

humana e nos ecossistemas, levando a sociedade (Poder Público, população em geral, 

organizações, etc.) a emitir Respostas, na forma de medidas que visam reduzir as pressões 

diretas ou os efeitos indiretos no Estado do ambiente. Estas Respostas podem ser 

direcionadas para a Força Motriz, as Pressões, o Estado ou para os Impactos. 

Nesta edição do Relatório de Situação é possível fazer comparações dos 

indicadores de até 6 anos de estudo. Assim, já é possível avaliar as tendências para a 

maioria dos indicadores, tendo em vista que o Relatório de Situação 2012 foi dividido em 5 

(cinco) grandes temas: Dinâmica socioeconômica; Uso e Ocupação do solo; Demanda e 

disponibilidade dos Recursos Hídricos; Saneamento e Qualidade das Águas, todos inter-

relacionados, ou seja, avaliados pelo método FPEIR. 

A composição do Relatório de Situação ocorre da seguinte forma: 

- Características Gerais da Bacia: conjunto de informações apresentadas com vistas 

à apresentação geral da UGRHI, em termos demográficos e espaciais; 

- Quadro Síntese da Situação dos Recursos Hídricos: conjunto dos resultados mais 

relevantes da análise dos indicadores para temas e áreas críticos para o 

estabelecimento de metas e ações de gestão; 
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- Análise da Situação dos Recursos Hídricos: apresentação e avaliação da tendência 

de evolução dos parâmetros e indicadores; 

Considerações Gerais: compilação dos resultados mais relevantes das análises 

empreendidas e de diretrizes específicas para a gestão dos recursos hídricos na 

UGRHI. 

 Seguem abaixo, informações sobre o escopo geral, a metodologia utilizada e o 

processo de elaboração do Relatório de Situação. 

 

1.1. ESCOPO GERAL DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

Os Relatórios de Situação permitem aos colegiados avaliarem anualmente o 

cumprimento das metas estabelecidas em seus planos de bacia, revendo-as e 

melhorando-as se for o caso. Basicamente, procura-se responder no relatório: 

a) Quais as atividades que estão impactando as águas? 

b) Quais as atividades que estão sendo prejudicadas? 

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

 

1.2. METODOLOGIA APLICADA 

Como foi citado anteriormente, utilizou-se o método FPEIR (Força Motriz, Pressão, 

Estado, Impacto e Resposta), representado graficamente da seguinte forma: 

 

Figura 1: Representação gráfica da interação entre os elementos da metodologia FPEIR 
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1.3. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2012, foi elaborado pelo Grupo 

Permanente para elaboração do Relatório de Situação, formado por uma  

 O processo de elaboração iniciou-se com a realização de reunião convocada pelo 

DGRH/CRHi com as Secretarias Executivas dos CBHs, visando a apresentação dos dados 

e orientações para elaboração dos respectivos relatórios das UGRHIs. 

 Após a apresentação dos dados e orientações, a Secretaria Executiva do CBH-BPG 

iniciou a estruturação do presente relatório, por meio da organização das informações e 

avaliação preliminar sobre a evolução dos dados dos indicadores na UGRHI. Após, 

finalizada a estrutura básica do relatório e realizadas tais análises preliminares, realizou-se, 

em 11/11/2013, reunião com o Grupo Permanente de Trabalho para Elaboração do 

Relatório de Situação (instituído pela Deliberação CBH-BPG n.º 130/2012), tendo em vista 

que se trata de equipe multidisciplinar capacitada em diversas áreas, com conhecimentos 

específicos para analisar qualitativamente a evolução dos diversos indicadores propostos, 

aperfeiçoando a avaliação preliminar já realizada anteriormente. 

 Em 25/11/2013 foi realizada a 22ª Reunião Extraordinária do CBH-BPG em que a 

versão preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2013 – Ano Base 2012 

foi apresentada, sendo que, sua versão final foi aprovada na 38ª Reunião Ordinária do 

CBH-BPG em 12/12/2013. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA UGRHI 12  
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2.1. MAPA 

 

Figura 02. Mapa indicando a localização das sedes de municípios inseridas na UGRHI 12. 

  



Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2013 – Ano Base 2012 – UGRHI 12 

9 

 

2.2.  MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UGRHI 12 

UGRHI Municípios 

Totalmente  

contido na 

UGRHI 

Área parcialmente contida em 

UGRHI adjacente 

Área urbana  Área rural 

12-BPG 

ALTAIR Não --- 15-TG 

BARRETOS Não --- 15-TG 

BEBEDOURO Não --- 15-TG 

COLINA Não --- 15-TG 

COLÔMBIA Sim --- --- 

GUARACI Sim --- --- 

ICÉM Não --- 15-TG 

JABORANDI Sim --- --- 

MORRO AGUDO Não --- 04-ALPA 

ORLÂNDIA Não --- 

04-PARDO e 08-

SMG 

TERRA ROXA Sim --- --- 

VIRADOURO Sim --- --- 
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2.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA UGRHI 12 

Características Gerais 

12 - 
BPG 

População 
Seade

 
Total (2012) Urbana (2010) Rural (2010) 

336.083 hab. 316.647 hab. 16.215 hab. 

Área 
Área territorial 

Seade, 2010
 Área de drenagem 

PERH 2004-07
 

7.113,13 km
2
 7.249 km

2
 

Principais rios e 
reservatórios  
Relatório de Situação da Bacia, 

2010
 

 
Principais rios: Rio Grande, Rio Pardo, Ribeirão do Agudo, 
Ribeirão Indaiá, Córrego da Sucuri, Ribeirão do Rosário, Córrego 
do Cruzeiro, Ribeirão do Baranhão, Ribeirão das Areias, Córrego 
da Água Limpa, Córrego do Jacaré, Córrego do Barro Preto, 
Ribeirão das Pitangueiras, Ribeirão do Turvo, Córrego das Pedras, 
Ribeirão das Palmeiras, Rio Velho, Ribeirão Santana, Ribeirão 
Anhumas e Rio das Perdizes. 

Aquíferos 
Cetesb, 2010

 

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. 

Mananciais de 
interesse 
regional

CPLA, 2007
 

Córrego da Bocaina (Guaraci e Olimpia); Córrego do Sucuri 
(Viradouro, Pitangeiras e Taquaral). 

 
Disponibilidade 
hídrica 
Superficial 

PERH, 2004-07
 

 
               

Vazão média 
(Qmédio) 

Vazão 
mínima 
(Q7,10)) 

Vazão Q95% 

87 m
3
/s 21 m

3
/s 31 m

3
/s 

Disponibilidade 
hídrica subterrânea 
PERH, 2004-07

 

Reserva Explotável  

10 m
3
/s 

Principais atividades 
econômicas  
Relatório de Situação da Bacia, 

2010
 

A principal atividade econômica da UGRHI é a agrícola. 
Predominam a cana de açúcar e a laranja. Em relação às 
indústrias, predominam as do ramo frigorífico, as processadoras de 
suco de laranja e as usinas de açúcar e álcool. 

Vegetação 
remanescente 

IF, 2009
 

Apresenta 404 km
2
 de vegetação natural remanescente que ocupa, 

aproximadamente, 5,5% de sua área. A categoria de maior 
ocorrência é a Floresta Estacional Semidecidual. 

Unidades de 
Conservação 

UCs Municípios abrangidos pela UC 

FF Bebedouro
 IF, 

2011
 

Bebedouro 

RPPN Cava II 
MMA, 2011

 

Colina 
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3. QUADROS SÍNTESE DA SITUAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 
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3.1. Disponibilidade e Demanda 

Disponibilidade das águas 

Parâmetros 

Situação  
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Disponibilidade 

per capita - 

Qmédio em 

relação à 

população total 

(m3/hab.ano) 

 

8.392 

 

 

8.342 

 

 

8.293 

 

 

8.243 

 

8.203 

 

8.164 

A disponibilidade per capita apresenta-se 

acima da média estadual. Percebe-se que 

vem ocorrendo variações, diminuindo 

esse número, porém, tais variações 

podem refletir modificações 

metodológicas no levantamento das 

populações dos municípios, entre um ano 

e outro. Podem refletir também, os 

menores índices pluviométricos no 

último ano. A disponibilidade per capita 

de água subterrânea para a  UGRHI 12 é 

alta, ficando acima da média estadual. 

Porém é meta do Plano de Bacia da 

UGRHI 12 “implantar o monitoramento 

de usos e disponibilidade de recursos 

hídricos”. 

Disponibilidade 

per capita de 

água 

subterrânea 

(m3/hab.ano) 

965 959 953 947 943 938 

Quanto às variações encontradas, existe a 

necessidade da adoção de medidas 

voltadas ao eficiente acompanhamento 

da situação nas sub-bacias envolvidas. 

Realização de estudos aprofundados 

sobre a demanda e a disponibilidade 

quantitativa das águas superficiais e 

subterrâneas nessas sub-bacias poderiam 

fornecer importantes subsídios para a 

ação dos gestores públicos e privados, 

bem como para a priorização de 

investimentos do FEHIDRO e outros 

recursos públicos. Também se faz 

necessário o apoio efetivo do Estado para 

o combate a perdas nos sistemas de 

abastecimento público, ação que o CBH-

BPG têm realizado juntos aos serviços de 

água da UGRHI, utilizando-se de 

recursos do FEHIDRO.  

Demanda de água 

Parâmetros 

Situação  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 

Demanda total 

de água 

m3/s 

11,52 12,32 13,15 15,22 14,49 14,16 

A utilização das águas superficiais 

é intensa na UGRHI 12. E, embora 

a proporção de água subterrânea 

utilizada seja menor, há uma 

tendência de se buscar esta fonte 

como fornecimento de água, 

principalmente porque a demanda 

para irrigação não pode ser 

Demanda de 

água 

superficial 

m3/s 

10,46 11,05 11,62 13,59 12,82 12,55 
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Demanda de 

água 

subterrânea 

m3/s 

1,06 1,28 1,53 1,63 1,67 1,60 

atendida com as vazões 

superficiais, e essa é a maior 

demanda existente na UGRHI 12. 

No entanto, deve ser ressaltado, 

que há registros pontuais da 

diminuição das cotas máximas dos 

níveis de água subterrâneas. O uso 

da água predominantemente no 

setor rural é evidente na UGRHI 

12, que possui uma característica 

fortemente agrícola, e a proporção 

dos demais usos permanece 

praticamente constante com 

pequenas alterações, durante o 

período analisado, impactado pela 

estabilidade do crescimento 

industrial. As mudanças climáticas 

devem provocar cada vez mais um 

aumento da demanda rural dos 

recursos hídricos. 

 

Demanda 

urbana de água 

(m³/s) 

1,03 1,57 1,58 1,56 1,48 1,48 

Demanda 

industrial de 

água 

(m³/s) 

1,85 1,91 1,97 1,97 1,62 1,62 

Demanda rural 

de água 

(m³/s) 

8,48 8,68 9,43 11,52 11,22 10,82 

Demanda para 

outros usos de 

água 

(m³/s) 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,24 

Balanço 

Síntese da Situação e 

Orientações para gestão Parâmetros 
Situação  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Demanda total 

em relação à 

Qmédio 

(%) 

 

13,2 
 

 

14,2 
 

 

15,1 
 

 

17,5 
 

 

16,7 
 

 

16,3 
 

Nota-se que até 2010 as demandas 

apresentaram-se em ascensão, tanto em 

relação ao Q95 quando ao Qmédio. O 

aumento foi expressivo ao longo desse 

período, tendo em vista, que muitos 

usuários estavam regularizando seus 

usos junto ao órgão responsável, 

devido a necessidade de se 

regularizarem, principalmente em 

função de financiamentos e linhas de 

crédito. Observou-se ainda, nesse 

período, uma melhora na renda per 

capita, o que ocasionou também, o 

aumento da demanda do usuário 

urbano. No período de 2011 a 2012, 

acredita-se estar havendo uma 

estabilização no balanço entre a 

demanda total e a disponibilidade.  

Considerando a disponibilidade da 

vazão média, como parâmetro, 

verifica-se que do ano de 2011 para 

2012 houve uma redução na demanda 

total de aproximadamente 2%. 

Demanda total 

em relação à 

Q95%  

(%) 

 

37,2 
 

 

39,8 
 

 

42,4 
 

 

49,1 
 

46,7 45,7 
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Demanda 

superficial em 

relação à Q7,10 

(%) 

 

49,8 
 

 

52,6 
 

 

55,4 
 

64,7 61,1 59,8 

Considerando a disponibilidade da 

vazão mínima, como parâmetro, 

verifica-se que do ano de 2011 para 

2012, houve uma redução 

insignificante na demanda superficial, 

de aproximadamente 0,0031%. Em 

2012, 14,43% da vazão mínima 

encontra-se comprometida e desta 

forma, é possível registrar uma 

considerável disponibilidade de 

recursos hídricos superficiais na 

UGRHI 12. 

Demanda 

subterrânea em 

relação à 

reserva 

explotável  

(%) 

 

10,6 
 

 

12,8 
 

 

15,3 
 

 

16,3 
 

 

16,7 
 

 

16,0 
 

Considerando a disponibilidade das 

reservas explotáveis, como parâmetro, 

verifica-se que do ano de 2011 para 

2012 houve uma redução 

insignificante na demanda subterrânea 

de aproximadamente 0,0063%. 

Somente 16,04% das reservas 

explotáveis estão comprometidas e 

sendo assim, nota-se uma considerável 

disponibilidade de recursos hídricos 

subterrâneos na UGRHI 12. Houve a 

queda total, porém, no município de 

Bebedouro está sendo constatado 

rebaixamento do nível do poço 

municipal. 

Valores de Referência: 

    
Disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total 

≥ 2500 m
3
/hab.ano - BOA 

≥ 1500 e < 2500 m
3
/hab.ano - ATENÇÃO 

< 1500 m
3
/hab.ano - CRÍTICA 

        Demanda total em relação à Q95% / Demanda total em relação à Q7,10 / Demanda subterrânea 

em relação à reserva explotável 

< 30% - BOA 

 ≥ 30% e ≤ 50% - ATENÇÃO 

> 50% - CRÍTICA 

        Demanda total em relação à Qmédio 

< 10% - BOA 

 ≥ 10% e ≤ 20% - ATENÇÃO 

> 20% - CRÍTICA 
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3.2. Saneamento 

Saneamento básico - Abastecimento de água 

Parâmetros 
Situação  Síntese da Situação e 

Orientações para gestão 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Municípios 

que 

apresentam 

índice de 

atendimento de 

água Bom  

(nº) 

6 6 7 8 8  ---- 

O IAA vem se mantendo Bom, tendo em 

vista que o atendimento de água está 

intimamente ligado à rede de atendimento 

dos recursos hídricos, isso é um bom sinal, 

pois um atendimento deficiente pode 

promover captações particulares e/ou o 

aumento do uso de fontes alternativas e, 

consequentemente, gera o risco de consumo 

de água não potável pelos padrões de 

potabilidade do Ministério da Saúde. 

Saneamento básico - Esgotamento sanitário 

Proporção de 

efluente 

doméstico 

coletado em 

relação ao 

efluente 

doméstico total 

gerado 

(%) 

 

 

 

 

 

99,1 

 

 

 

 

 

99,0 

 

 

 

 

 

99,0 

 

 

 

 

 

99,0 

 

 

 

 

99,0 

 

 

 

 

99,1 

Os municípios da UGRHI 12 possuem ampla 

rede de coleta de esgotos, conforme mostram 

os dados. No entanto, na questão referente ao 

tratamento deste esgoto coletado, o 

município de Bebedouro trata apenas 29,4% 

dos esgotos coletados e Morro Agudo ainda 

não possui tratamento de esgoto, estando o 

Sistema de Tratamento do município em fase 

de implantação. O CBH-BPG estabeleceu 

ações efetivas com aporte financeiro para 

viabilizar o início de operação da ETE para 

final de 2014. O município de Bebedouro 

está buscando novas fontes de recursos junto 

ao Governo Federal, tendo em vista que os 

recursos do FEHIDRO são insuficientes para 

esse fim. Porém, recebeu apoio formal e 

aporte financeiro para execução de 

interceptores, elevatórias e emissários. Os 

índices são satisfatórios, sendo que todos 

estão acima da média do Estado de São 

Paulo. A coleta de efluentes sanitários é uma 

medida importante para controlar a 

contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, e os parâmetros analisados 

permitem dimensionar a resposta em relação 

à pressão exercida pela geração de efluentes 

sanitários, e avaliar a necessidade de 

investimentos em saneamento. Também, a 

ETE do município de Orlândia vêm 

apresentando problema de eficiência no 

tratamento, devido à causas estruturais. 

Proporção de 

efluente 

doméstico 

tratado em 

relação ao 

efluente 

doméstico total 

gerado 

(%) 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

64,4 

 

 

 

 

 

 

68,9 

 

 

 

 

 

 

68,3 

 

 

 

 

 

 

68,3 

 

 

 

 

 

 

68,7 

 

Proporção de 

redução da 

carga orgânica 

poluidora 

doméstica 

(%) 

 

 

 

 

 

61,7 

 

 

 

 

 

 

59,0 

 

 

 

 

 

 

58,9 

 

 

 

 

 

 

58,5 

 

 

 

 

 

 

59,3 

 

 

 

 

 

 

57,1 
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Carga orgânica 

poluidora 

doméstica 

remanescente 

(kg DBO/dia) 

6.587 6.791 6.837 7.098 7.005 7.411 

Ressalta-se que é meta do Plano de Bacia da 

UGRHI 12 “tratar e coletar esgotos das áreas 

urbanas da UGRHI 12”. 

Saneamento básico - Manejo de resíduos sólidos  

 Resíduo 

sólido 

domiciliar 

gerado 

(ton/dia) 

136,7 133,4 134,1 137,6 138,3 139,0 

Tendo em vista o baixo crescimento 

demográfico da UGRHI 12, os resíduos 

sólidos domiciliares gerados, mantém-se 

praticamente estáveis. Portanto, a pequena 

alteração se deu em função das mudança dos 

hábitos de consumo, tendo em vista que, a 

questão do lixo está diretamente ligada ao 

modelo de desenvolvimento que vivemos, 

vinculada ao incentivo do consumo, 

lembrando que, os resíduos sólidos 

domiciliares descartados ou dispostos de 

forma inadequada acarretam contaminação 

do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas. 

Resíduo sólido 

domiciliar 

disposto em 

aterro 

enquadrado 

como 

Adequado 

(%) 

96 97 98 99 98 57,0 

O tratamento e destinação adequados dos 

resíduos sólidos domiciliares são uma 

medida importante para evitar a 

contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. Diante dos dados apresentados 

o parâmetro aponta a disposição adequada e 

controlada dos resíduos sólidos domiciliares. 

Portanto, a partir de 2012, a CETESB alterou 

a forma de avaliação, devendo ser 

considerado apenas como adequado ou 

inadequado. Em consulta ao órgão, a 

informação é que todos os aterros da UGRHI 

12 estão "adequados". 



Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2013 – Ano Base 2012 – UGRHI 12 

17 

 

Municípios 

que dispõem 

resíduos em 

aterros com 

IQR Adequado 

(nº) 

10 10 10 11 11 9 

O IQR (Índice de Qualidade do Aterro de 

Resíduos) refere-se ao enquadramento da 

instalação de tratamento ou destinação final 

de resíduos, em termos operacionais e 

estruturais. Da mesma forma que o item 

anterior, os dados apontam que 03 (três) 

municípios possuem aterro em condição 

controlada e 09 (nove) adequada. Portanto, a 

partir de 2012, a CETESB alterou a forma de 

avaliação, devendo ser considerado apenas 

como adequado ou inadequado. Em consulta 

ao órgão, a informação é que todos os aterros 

da UGRHI 12 estão "adequados". É meta do 

Plano de Bacia da UGRHI 12 “apoiar os 

municípios da Bacia para cumprirem a 

aplicação dos TAC’s, assumidos pelas 

Prefeituras Municipais junto à CETESB”. 

        Valores de Referência: 

    Proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado/ 

Proporção de efluente doméstico tratado em relação ao efluente doméstico total gerado: 

 ≥ 90% - BOM 

 ≥ 50% e < 90% - REGULAR 

<50% - RUIM 

        Proporção de redução da carga orgânica poluidora doméstica: 

 ≥ 80% - BOM 

 ≥ 50% e < 80% - REGULAR 

<50% - RUIM 
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3.3. Qualidade das Águas 

Qualidade das águas superficiais 

Parâmetros Situação  

  2012 

IQA - Índice de 
Qualidade das 

Águas 

 
  
 

     
  

  

     
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

              

        

IVA - Índice de 
Qualidade das 
Águas para a 
Proteção da 

Vida Aquática 
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IET - Índice de 
Estado Trófico 

             

     
  

 
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

              

Síntese da 
Situação e 
Orientação 
para Gestão 

Os pontos de IQA compõem a Rede de Monitoramento Básico da CETESB, que avalia as 
variáveis químicas, físicas e biológicas, fornecendo uma visão global da condição dos 
corpos hídricos do Estado. No caso da UGRHI 12, os pontos de monitoramento existentes 
em análises anteriores mantém-se em estado Bom. Dois novos pontos foram implantados, 
sendo que um ponto foi relocado do Rio Pardo para o Ribeirão das Palmeiras e o outro 
implantado no Ribeirão das Pitangueiras, classificada como "Regular", merecendo, 
portanto, um estudo detalhado para avaliação deste impacto. É meta do Plano de Bacia da 
UGRHI 12, “instalar, em locais já definidos, inclusive no Ribeirão das Pitangueiras, novos 
postos meteorológicos, fluviométricos e de monitoramento da qualidade das águas”. 

Devido a constantes resultados uniformes, houve relocação do ponto 2700 (Rio Pardo) 
para o 2750 (Rio Pardo), e o acréscimo do ponto 03800. (Ribeirão das Palmeiras). 
Verifica-se que os últimos resultados demonstram que o IVA continua Bom. Esclarecemos 
que o IVA leva em consideração a presença e a concentração de contaminantes tóxicos 
(cobre, zinco, chumbo, cromo, mercúrio, níquel, cadmio, surfactantes, fenóis), seu efeito 
sobre os organismos aquáticos (toxicidade) e duas das variáveis consideradas essenciais 
para a biota (pH e oxigênio dissolvido). 

O IET na UGRHI 12 está sendo apontado como Ultraoligotrófico e Mesotrófico nos 02 
(dois) pontos analisados. O resultado deste monitoramento, 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, sendo que, no caso do Oligotrófico, o IET deve apresentar-se 
< 47 e Mesotrófico 52< IET < 59. 
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Qualidade das águas subterrâneas 

Parâmetros 
Situação  

2012 

IPAS - Indicador 
de Potabilidade 

das Águas 
Subterrâneas 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

Síntese da 
Situação e 

 
Orientação para 

gestão 

As amostras realizadas para Indicar a Potabilidade das Águas Subterrâneas na 
UGRHI 12 apresentam-se em conformidade com os padrões de potabilidade e, 
segundo a CETESB enquadra-se na categoria "Boa".  É importante ressaltar que 
esse indicador reflete a qualidade da água bruta, e que para fins de 
abastecimento humano, é de extrema importância que se monitore os parâmetros 
de potabilidade, pois não há tratamento, somente cloração e fluoretação. 

        Valores de Referência: 

    
BOA 

% de amostras em conformidade com os 
padrões de potabilidade > 67% 

REGULAR 
33% < % de amostras em conformidade 
com os padrões de potabilidade ≤ 67% 

RUIM 
% de amostras em conformidade com os 

padrões de potabilidade ≤ 33% 

 

  

2012 Parâmetros Desconformes(2012)

100,0 -

SERRA 

GERAL
96,4

alumínio, chumbo, ferro, 

bactérias heterotróficas

GUARANI 92,1

alumínio, bário, chumbo, ferro, 

manganês, bactérias 

heterotróficas, coliformes totais

UGRHI 12

BPG
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4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS 

 RECURSOS HÍDRICOS 
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4.1. DINÂMICA SÓCIO-ECONÔMICA 

4.1.a. Dinâmica Demográfica e Social 
 

 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

 
 
 

FM.01-A -

Taxa 

geométrica de 

crescimento 

anual 

(TGCA): % 

a.a. 

 

No período de 2009 a 

2011 a Taxa 

Geométrica de 

Crescimento Anual da 

UGRHI 12 se 

manteve, havendo uma 

pequena alteração em 

2012. Observa-se que 

o município de 

Bebedouro, que em 

2011 se aproximava do 

valor de referência "0", 

em 2012 apresentou-se 

com (-0,09). É 

importante ressaltar 

que a TGCA é 

influenciada pela 

dinâmica da 

natalidade, da 

mortalidade e das 

migrações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM.02-A - 

População 

total: nº hab. 

 

Quando se analisa a 

população total, 

percebe-se que há um 

aumento contínuo da 

população na UGRHI 

12, exceto em 

Bebedouro, que, desde 

2007 vem sofrendo 

uma diminuição em 

seu número 

populacional, 

lembrando que o 

parâmetro analisado 

trata apenas da 

população residente 

dentro dos limites 

urbanos do município, 

o que pode ser um 

fator preocupante na 

questão de 

Saneamento Básico, 

tendo em vista o 

aumento das 

necessidades de 

fornecimento de água 

potável, de tratamento 

e afastamento dos 

efluentes domésticos, 

condições 

recomendáveis para a 

disposição de Resíduos 
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Sólidos e a questão da 

drenagem urbana, 

tendo em vista as 

atuais condições de 

uso e ocupação do 

território. 
 

FM.03-A - 

Densidade 

demográfica: 

hab/km2 

 

A densidade 

demográfica utilizada 

para verificar a 

intensidade de 

ocupação de um 

território, não pode ser 

analisada sem avaliar 

o crescimento 

populacional. O 

município que 

apresenta maior 

densidade 

demográfica é 

Orlândia, que é um 

dos  municípios que 

mais cresce na 

UGRHI. 
 

FM.03-B - 

Taxa de 

urbanização: 

% 

 

 

Nesse contexto, 

também podemos 

avaliar a taxa de 

urbanização, tendo em 

vista que a UGRHI 12 

possui sua população, 

na grande maioria 

habitando a zona 

urbana. Da mesma 

forma que, ao ser 

analisada a População 

Total, esse indicador 

oferece uma 

preocupação  no que 

diz respeito ao 

Saneamento Básico, 

tendo em vista o 

aumento das 

necessidades de 

fornecimento de água 

potável, de tratamento 

e afastamento dos 

efluentes domésticos, 

condições 

recomendáveis para a 

disposição de Resíduos 

Sólidos e a questão da 

drenagem urbana, 

tendo em vista as 

atuais condições de 

uso e ocupação do 

território. 
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FM.04-A - 
Índice 

Paulista de 
Responsabil
idade Social 

(IPRS) 
 

 

Com relação ao Índice 

Paulista de 

Responsabilidade 

Social, os parâmetros 

são classificados em 

Grupos de 1 a 5, 

estando a UGRHI 12 

classificada da 

seguinte forma: 

GRUPO 1: Colina e 

Morro Agudo, que 

caracterizam-se por 

um nível elevado de 

riqueza com bons 

níveis nos indicadores 

sociais. GRUPO 2: 

Altair, Colombia, Icém 

e Orlandia, que 

caracterizam-se com 

níveis de riqueza 

elevados, mas não são 

capazes de atingir bons 

indicadores sociais. 

GRUPO 3: Barretos, 

Bebedouro, Jaborandi 

e Terra Roxa, que 

caracterizam-se com  

níveis de reiqueza 

baixo, porém com 

bons indicadores 

sociais. GRUPO 4: 

Guaraci e Viradouro, 

que caracterizam-se 

por apresentarem 

baixos níveis de 

riqueza e níveis 

intermediários de 

longevidade e/ou 

escolaridade. Sendo 

assim, percebe-se que 

na sua maioria a 

UGRHI 12 é 

caracterizada pelos 

Grupos 2 e 3. Percebe-

se que houve uma 

queda no parâmetro no 

que se refere ao fator 

"riqueza" nos maiores 

municípios da UGRHI 

(Barretos e 

Bebedouro) podendo 

impactar os fatores 

sociais. 
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FM.04-B -

Índice de 

Desenv. 

Humano 

Municipal 

(IDH-M) 

 

 

Já o Indice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal é 

utilizado para avaliar a 

evolução dos padrões 

sociais, ou seja, o 

desenvolvimento 

humano utiliza-se de 

três dimensões: renda, 

longevidade e 

educação. Os dados 

apresentados pelo 

IBGE refere-se a 2010, 

e até este ano, apenas o 

município de Altair 

apresenta médio 

desenvolvimento 

humano. Os demais 

municípios da UGRHI 

12 apresentam IDH-M 

acima de 0,700, ou 

seja, com alto 

desenvolvimento 

humano. Percebe-se 

que houve uma queda 

no parâmetro no que se 

refere ao fator 

"riqueza" nos maiores 

municípios da UGRHI 

(Barretos e 

Bebedouro) podendo 

impactar os fatores 

sociais. 

 

4.1.b. Dinâmica Econômica 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da 

situação 

FM.05-A - 
Estabelecimentos 
da agropecuária: 

nº de 
estabelecimentos 

 

 

 

Houve uma 

pequena alteração 

de 2009 para 2010, 

em função da 

dinâmica das 

atividades, tendo 

em vista a 

substituição da 

citricultura pela 

cana-de-açúcar, 

tendo em vista, que 

algumas pequenas 

propriedades foram 

incorporadas por 

propriedade 

maiores. 
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FM.05-B, C e D - 

Agropecuária: nº 

de animais 

 

Os valores obtidos 

demonstram que a 

produção animal na 

UGRHI, encontra-

se abaixo da média 

para o Estado de 

São Paulo. Isto se 

deve ao fato da 

cultura da cana-de-

açúcar  ser 

predominante na 

região. As 

atividades podem 

gerar impactos 

pontuais. Sabe-se 

que o consumo de 

água de um 

espécime bovino 

varia entre 22 e 127 

litros/dia por 

animal, no caso do 

frango varia entre 

18 e 50 litros/dia a 

cada 100 animais e 

no caso de 

espécime suíno 

pode variar de 17 a 

47 litro/dia por 

animal. Este 

consumo depende 

de diversos fatores, 

dentre eles, raça, 

peso, condições 

climáticas, idade, 

finalidade do 

animal, sistema de 

criação, qualidade 

da água/alimento 

fornecido, entre 

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

 

 

Os dados obtidos 

pela Fundação 

SEADE referem-

se ao ano de 2010. 

Neste contexto, 

percebe-se que 

não houve 

crescimento 

significativo no 

setor industrial. 

Portanto, nota-se 

que a região teve 

crescimento 

populacional, o 

que demanda mais 

estabelecimentos 

de comércio e 

serviço. As 

cidades de 

Barretos, 

Bebedouro e 

Orlândia 

correspondem a 

60% dos 

estabelecimentos 

da UGRHI 12. 

Estes municípios 

respondem juntos, 

por 73% dos 

estabelecimentos 

de serviço da 

UGRHI 12. 

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

de 
estabelecimentos 

 

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

 

 

FM.06-C - 
Estabelecimentos 
de mineração em 

geral: nº de 
estabelecimentos 

 

 

 

 

Não foi informado 

o número de 

estabelecimento de 

mineração, no 

entanto, não há 

informações de 

encerramento de 

atividades. 
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4.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

FM.10-F - Área 
inundada por 
reservatórios 

hidrelétricos: km
2
 

 

 

 

 

A área inundada 

por reservatórios 

hidrelétricos 

mantém-se estável. 

É possível que haja 

variações 

insignificantes, de 

forma a não ser 

identificada no 

gráfico, mas isso 

ocorre devido às 

condições 

climáticas da 

região ou logística 

de geração. 

 

 

 
 

P.07-A - 
Boçorocas em 

relação à área total 
da bacia 

 

 

A boçoroca é o 

estágio mais 

avançado e 

complexo de 

erosão, cujo poder 

destrutivo local é 

superior ao das 

outras formas de 

erosão e, portanto, 

de mais difícil 

contenção e 

recuperação. Sua 

ocorrência está 

diretamente 

relacionada à falta 

de proteção que 

ocasiona perda 

significativa de 

solo e ao 

assoreamento dos 

corpos d'água. Na 

UGRHI 12, 

percebe-se que o 

número de 

boçorocas na área 

urbana é bem 

pequena e na zona 

rural, embora em 

maior quantidade, 

os números são 

baixos. Acredita-

se que, como a 
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UGRHI 12 EROSÕES URBANAS EROSÕES RURAIS TOTAL

BARRETOS 1 13 14

BEBEDOURO 0 1 1

COLINA 2 2 4

COLÔMBIA 0 7 7

GUAÍRA 0 4 4

GUARACI 0 5 5

ICÉM 1 8 9

JABORANDI 1 2 3

MORRO AGUDO 0 2 2

ORLÂNDIA 1 0 1

VIRADOURO 0 1 1

TOTAL 6 45 51
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cultura 

predominante na 

região seja a cana-

de-açúcar, o solo 

requer um 

tratamento 

adequado para 

continuar 

produzindo, pois 

caso contrário, 

pode haver a 

perda do mesmo. 

Sendo assim, a 

topografia 

relativamente 

plana e as práticas 

agrícolas para 

conservação do 

solo são 

responsáveis por 

este resultado. 
 

P.08-D - 
Barramentos: nº 

total de 
barramentos 

 

 

 

 

 

O número de 

barramentos 

outorgados não 

reflete a real 

situação da bacia. É 

necessário um 

levantamento e 

ações para 

regularização 

desses 

barramentos. 

 

 

 

 

 
 

R.09-A - Unidades 
de conservação 

(UC): n° 

 

 

As Unidades de 

Conservação são 

espaços territoriais e 

seus recursos 

ambientais, 

incluindo as águas 

jurisdicionais, com 

características 

naturais relevantes, 

legalmente 

instituídas pelo 

Poder Público, com 

objetivos de 

conservação e 

limites definidos, 

sob regime especial 

de administração, ao 

qual se aplicam 

garantias adequadas 
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de proteção, 

desempenhando um 

papel significativo 

para a manutenção 

da diversidade 

biológica, através da 

preservação dos seus 

recursos, inclusive 

os recursos hídricos. 

A UGRHI 12, 

possui apenas 01 

(uma) UC no 

município de 

Bebedouro. Existe 

uma UC apontada 

neste levantamento, 

refere-se a RPPN 

(Reserva Particular 

de Proteção Natural) 

na Fazenda Cava II, 

no município de 

Colina, porém esta 

propriedade pertence 

à UGRHI 15, 

embora o município 

de Colina pertença à 

UGRHI 12. Existe 

na Bacia do Baixo 

Pardo/Grande uma 

solicitação oficial 

para a criação de 

novas UC's, dentre 

eles, uma no 

município de 

Colômbia, bem 

como, uma 

solicitação pela 

Cooperativa COAF 

para transformar a 

UC de Bebedouro 

em Unidade 

Municipal. 
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4.3. DEMANDA E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

P.01-A - 

Demanda total de 

água: m
3
/s 

 

 

A utilização das 

águas superficiais é 

intensa na UGRHI 

12. E, embora a 

proporção de água 

subterrânea utilizada 

seja menor, há uma 

tendência de se 

buscar esta fonte 

como fornecimento 

de água, 

principalmente 

porque a demanda 

para irrigação não 

pode ser atendida 

com as vazões 

superficiais. No 

entanto, deve ser 

ressaltado que há 

registros pontuais da 

diminuição das cotas 

máximas dos níveis 

de água subterrânea. 

P.01-B - 

Demanda de 

água superficial: 

m
3
/s 

 

P.01-C - 

Demanda de 

água 

subterrânea: 

m
3
/s 

 

 

P.02-A - Demanda 
urbana de água: 

m
3
/s 

 

 

O uso da água 

predominantemente 

no setor rural é 

evidente na UGRHI 

12, que possui uma 

característica 

fortemente agrícola, e 

a proporção dos 

demais usos 

permanece 

praticamente 

constante, com 

pequenas alterações, 

durante o período 

analisado, impactado 

pela estabilidade do 

crescimento 

industrial. As 

mudanças climáticas 

devem provocar cada 

vez mais um aumento 

da demanda rural dos 

recursos hídricos. 

P.02-B - Demanda 
industrial de água: 

m
3
/s 

 

P.02-C - Demanda 
rural de água: m

3
/s 

 

P.02-D - Demanda 
para Outros usos 

de água: m
3
/s 
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P.03-A - Captação 
superficial em 

relação à área total 
da bacia: nº de 

outorgas/ 1000 km
2
 

 

 

 

 

 

 

As captações, tanto 

superficial como 

subterrânea, 

apresentaram 

pequenas alterações 

no período de 2010 a 

2012, tendo em vista 

a estabilidade do 

crescimento 

econômico da região 

e mudanças de 

técnicas de irrigação. 

 

 

 

 

 

P.03-B - Captação 
subterrânea em 
relação à área 

total da bacia: nº 
de outorgas/ 1000 

km
2
 

 

 

P.03-C - 
Proporção de 

captações de água 
superficial em 

relação ao total: % 

 

 

A maior fonte de 

recursos hídricos 

provém dos 

mananciais de 

abastecimento. No 

entanto, a captação 

subterrânea deve ser 

acompanhada com 

cuidado, pois já 

ocorre rebaixamentos 

pontuais dos níveis 

de água na UGRHI 

12. Os municípios de 

Orlandia e Guaraci, 

apresentam as 

maiores porcentagens 

de abastecimento 

superficial, sendo 

77,8% e 63,2% 

respectivamente. 

Feita a análise da 

proporção, percebe-se 

que, com relação às 

captações superficiais 

a média da UGRHI 

12 está acima do 

Estado de São Paulo, 

sendo 61,4% contra 

38,6%. Com relação 

às captações 

subterrâneas, a média 

da UGRHI 12 está 

abaixo do Estado de 

São Paulo, com 

37,43% contra 

62,56%. 

P.03-D - 
Proporção de 
captações de 

água subterrânea 
em relação ao 

total: % 
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E.04-A - 
Disponibilidade 

per capita - 
Qmédio em 

relação à 
população total: 

m3/hab.ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disponibilidade per 

capita apresenta-se 

acima da média 

estadual 

(2.346,778m³/hab.ano) 

Percebe-se que vêm 

ocorrendo variações, 

diminuindo esse 

número, porém tais 

variações podem 

refletir modificações 

metodológicas no 

levantamento das 

populações dos 

municípios, entre um 

ano e outro. Podem 

refletir também, os 

menores índices 

pluviométricos no 

último ano. A 

disponibilidade per 

capita de água 

subterrânea para a 

UGRHI 12 é alta 

(938,34m³/hab.ano), 

ficando acima da 

média estadual 

(275,207m³/hab.ano). 

E.05-A - 
Disponibilidade 

per capita de 
água 

subterrânea: 
m

3
/hab.ano 
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E.05-A - 
Disponibilidade 

per capita de 
água 

subterrânea: 
dado 

complementar 

 

 
 

 

E.07-A - 
Demanda total 
(superficial e 

subterrânea) em 
relação ao Q95%: 

% 
 

 

 

Os municípios de 

Colombia e Altair, 

devido ao consumo 

rural, possuem as 

maiores demandas 

registradas. Nota-se 

que até 2010 as 

demandas 

apresentaram-se em 

ascenção, tanto em 

relação ao Q95 

quanto ao Qmédio. 

O aumento foi 

expressivo ao longo 

desse período, tendo 

em vista que muitos 

usuários estavam 

regularizando seus 

usos junto ao órgão 

responsável, devido 

a necessidade de se 

regularizarem, 

principalmente em 

função de 

financiamentos e 

linhas de crédito. 

Observou-se ainda, 

neste período uma 

melhora na renda per 

capita, o que 

ocasionou também, 

o aumento na 

demanda para o 

usuário urbano. No 

período de 2011 a 
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2012, acredita-se 

estar havendo uma 

estabilização no 

balanço entre a 

demanda total e a 

disponibilidade. É 

importante ressaltar 

que, 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. 
 

 

 

E.07-B - 
Demanda total 
(superficial e 

subterrânea) em 
relação ao Qmédio: 

% 
 

 
 

 

 

 

 

Considerando a 

disponibilidade da 

vazão média, como 

parâmetro, verifica-

se  que do ano de 

2011 para 2012 

houve uma redução 

na demanda  total de 

aproximadamente 

2%. Apesar da 

diminuição da 

demanda, em 2012, 

observa-se o 

comprometimento de 

67,42 % dos recursos 

hídricos disponíveis 

na UGRHI 12. 
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E.07-C - Demanda 
superficial em 

relação a vazão 
mínima superifIcial 

(Q7,10): % 

 

 

Considerando a 

disponibilidade da 

vazão mínima, como 

parâmetro,  verifica-

se que do ano de 2011 

para 2012 houve uma 

redução  

insignificante na 

demanda  superficial 

de aproximadamente 

0,0031%. Em 2012, 

14,43 % da vazão 

mínima encontra-se 

comprometida e desta 

forma, é possível 

registrar uma 

considerável 

disponibilidade 

de recursos hídricos 

superficiais na 

UGRHI 12. A análise 

no período em 

questão ficou 

comprometida devido 

as condições 

climáticas e as novas 

técnicas de irrigação. 
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E.07-D - Demanda 
subterrânea em 

relação as reservas 
explotáveis: % 

 

 

Considerando a 

disponibilidade das 

reservas explotáveis, 

como parâmetro,  

verifica-se que do 

ano de 2011 para 

2012 houve uma 

redução 

 insignificante na 

demanda subterrânea 

de aproximadamente 

0,0063 %. Somente  

16,04 % das reservas 

explotáveis estão 

comprometidas e 

sendo assim, nota-se 

uma considerável 

disponibilidade de 

recursos hídricos  

subterrâneos na 

UGRHI 12.  Houve a 

queda total, porém, 

no município de 

Bebedouro está sendo 

constatado 

rebaixamento do 

nível do poço 

municipal. 
 

 

R.05-B - Vazão total 
outorgada para 

captações 
superficiais: m

3
/s 

 

 

As vazões 

superficiais e 

subterrâneas 

outorgadas 

demonstram a 

predominância do uso 

dos recursos hídricos 

provenientes de 

corpos d'água 

superficiais. Os 

municípios de 

Colômbia, com 

3,284m³/s e Barretos 

com 2,715m³/s 

possuem as maiores 

vazões superficiais 

outorgadas. Quanto 

às vazões 

subterrâneas, 

Barretos apresenta 

0,487m³/s 

acompanhado de 

Bebedouro com 

0,429m³/s, com  as 

maiores vazões 

subterrâneas 

outorgadas. Na 

UGRHI 12 só 

existem duas bacias 

R.05-C - Vazão 
total outorgada 
para captações 

subterrâneas: m
3
/s 
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declaradas críticas e 

uma já com restrição 

de emissão de 

outorga. 
 

R.05-D - Outorgas 
para outras 

interferências em 
cursos d’água: nº 

de outorgas 

 

 

Observa-se que em 

2010 houve uma 

queda significativa 

no número de 

outorgas para outras 

interferências em 

curso d'água, porém, 

atualmente esse 

número vêm 

crescendo 

lentamente, em 

função das 

exigências do 

sistema financeiro 

para financiamentos 

de propriedades 

rurais, especialmente 

entre 2007 e 2009. 
 

R.04-A - Densidade 
da rede de 

monitoramento 
pluviométrico: nº 
de estações/ 1000 

km
2
 

 

 

Os dados oficiais 

apontam somente 02 

(duas) estações de 

monitoramento nos 

municípios de Colina 

e Guaira em que são 

disponibilizados os 

dados. Existem 03 

(três) outras estações 

na UGRHI que 

deveriam ser 

integradas à rede de 

monitoramento, 

sendo 02 (duas) no 

município de 

Barretos (01 no 

aeroporto e outra na 

Secretaria Municipal 

de Agricultura e 

Meio Ambiente) e 01 

(uma) em 

Bebedouro, na 

Estação 

Experimental de 

Citricultura de 

Bebedouro. 

R04-B - Densidade 
da rede de 

monitoramento 
hidrológico: nº de 

estações/ 1000 
km

2
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4.4. SANEAMENTO 

 

4.4.a. Abastecimento de Água 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

E.06-A - Índice de 
atendimento de 

água: % 

 

 

O IAA vem se 

mantendo Bom, 

tendo em vista que o 

atendimento de água 

está intimamente 

ligado à rede de 

atendimento dos 

recursos hídricos, 

isso é um bom sinal, 

pois um atendimento 

deficiente pode 

promover captações 

particulares e/ou o 

aumento do uso de 

fontes alternativas e, 

consequentemente, 

gera o risco de 

consumo de água não 

potável pelos padrões 

de potabilidade do 

Ministério da Saúde. 
 

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

água: % 

 

 

O índice de perdas 

do sistema de 

distribuição de água 

se dá pela 

comparação entre o 

volume de água 

disponibilizado para 

distribuição e o 

volume consumido. 

O índice de perdas da 

UGRHI 12 vem se 

mantendo 

significativo e 

preocupante, 

havendo necessidade 

de maiores estudos 

para a redução 

efetiva destas perdas. 

Diante desse fato, o 

CBH-BPG têm 

aplicado parte dos 

seus recursos do 

FEHIDRO para 

obras e projetos de 

estudo e redução de 

perdas no 

abastecimento 

público. 
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P.02-E - Demanda 
estimada para 
abastecimento 
urbano: m

3
/s 

 

 

 

 

Para esses 

indicadores, não 

existem valores para 

2012, no entanto o 

que pode ser 

observado, desde 

2007 até 2011, os 

valores da demanda 

outorgada são 

superiores ao da 

demanda estimada, o 

que pode levar a 

concluir a 

possibilidade da 

prática  de reserva de 

recursos hídricos. 

Isso com certeza 

deverá ser corrigido 

com o início da 

Cobrança dos 

recursos hídricos pela 

UGRHI 12. 

 

 

 

 

R.05-G - Vazão 
outorgada para 

uso urbano /  
Volume estimado 

para 
abastecimento 

urbano: % 

 

 

4.4.b. Esgotamento Sanitário 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

P.05-C - Carga 
orgânica poluidora 

doméstica: kg 
DBO/dia 

 

 

 

 

A carga orgânica 

potencial continua 

elevada, por conta 

dos municípios de 

Bebedouro (trata 

parcialmente) e 

Morro Agudo (não 

possui tratamento de 

esgoto). Além disso, 

têm ocorrido 

problemas 

operacionais na ETE 

de Orlandia. 
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E.06-C - Índice de 
atendimento com 

rede de esgotos: % 

 

 

 

 

 

Quanto ao índice de 

atendimento com 

rede de esgotos, a 

UGRHI apresenta 

bons índices, sendo 

que apenas os 

municípios de 

Colombia e Altair 

apresentam 

resultados regulares, 

com 75,1% e 75,4% 

respectivamente. 

 

 

 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R.02-B - 

Proporção de 

efluente 

doméstico 

coletado em 

relação ao 

efluente 

doméstico total 

gerado: % 

      

Os municípios da 

UGRHI 12 possuem 

ampla rede de coleta 

de esgotos, conforme 

mostram os dados. 

No entanto, na 

questão referente ao 

tratamento deste 

esgoto coletado, o 

município de 

Bebedouro trata 

apenas 29,4% dos 

esgotos coletados e 

Morro Agudo ainda 

não possui 

tratamento de esgoto, 

estando o Sistema de 

Tratamento do 

município em fase de 

implantação. O 

CBH-BPG 

estabeleceu ações 

efetivas com aporte 

financeiro para 

viabilizar o início de 

operação da ETE 

para final de 2014. O 

município de 

Bebedouro está 

buscando novas 

fontes de recursos 

junto ao Governo 

Federal, tendo em 

vista que os recursos 

do FEHIDDRO são 

insuficientes para 

esse fim. Porém, 

recebeu apoio formal 

99,1 98,8 98,8 98,8 98,8 99,1 

R.02-C - 

Proporção de 

efluente 

doméstico 

tratado em 

relação ao 

efluente 

doméstico total 

gerado: % 

      

69,7 64,4 68,9 68,3 68,3 68,7 

R.02-D - 

Proporção de 

redução da 

carga orgânica 

poluidora 

doméstica: % 
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e aporte financeiro 

para execução de 

interceptores, 

elevatórias e 

emissários. Os 

índices são 

satisfatórios, sendo 

que todos estão 

acima da média do 

Estado de São Paulo. 

A coleta de efluentes 

sanitários é uma 

medida importante 

para controlar a 

contaminação das 

águas superficiais e 

subterrâneas, e os 

parâmetros 

analisados permitem 

dimensionar a 

resposta em relação à 

pressão exercida pela 

geração de efluentes 

sanitários, e avaliar a 

necessidade de 

investimentos em 

saneamento. A ETE 

do município de 

Orlandia vêm 

apresentando 

problema de 

eficiência no 

tratamento, devido à 

causas estruturais. 
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R.02-E - ICTEM 

(Indicador de 

Coleta e 

Tratabilidade de 

Esgoto da 

População 

Urbana de 

Município):enqu

adramento entre 

0 e 10 

 

O ICTEM (Índice de 

Coleta e Tratabilidade 

de Esgoto da 

População Urbana de 

Município) tem como 

objetivo comparar de 

maneira global a 

eficácia do sistema de 

esgotamento sanitário, 

inclusive a coleta, 

afastamento, 

tratamento e 

eficiência de 

tratamento e a 

qualidade do corpo 

receptor dos efluentes. 

A UGRHI 12, possui 

09 (nove) municípios 

enquadrados como 

"Bom", porém 03 

(três) estão fora desse 

enquadramento. Os 

municípios de 

Orlândia, Bebedouro 

e Morro Agudo, 

foram enquadrados 

como "Regular", 

"Ruim" e "Péssimo", 

respectivamente. 

 

4.4.c. Manejo de Resíduos Sólidos 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

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

 

 

Tendo em vista o 

baixo crescimento 

demográfico da 

UGRHI 12, os 

resíduos sólidos 

domiciliares gerados, 

mantém-se 

praticamente 

estáveis. Portanto, a 

pequena alteração se 

deu em função das 

mudança dos hábitos 

de consumo, tendo 

em vista que, a 

questão do lixo está 

diretamente ligada ao 

modelo de 

desenvolvimento que 

vivemos, vinculada 

ao incentivo do 

consumo, lembrando 

que, os resíduos 
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sólidos domiciliares 

descartados ou 

dispostos de forma 

inadequada 

acarretam 

contaminação do 

solo e das águas 

superficiais e 

subterrâneas. 
 

E.06-B - Taxa de 
cobertura do 

serviço de coleta 
de resíduos em 

relação à 
população total: % 

 

 

Embora não tenha 

sido possível obter 

informações da 

maioria dos 

municípios da 

UGRHI para análise 

desse parâmetro, 

percebe-se que nos 

municípios 

analisados, a taxa de 

cobertura de serviços 

de coleta de resíduos 

em relação à 

população é boa, 

com taxa a partir de 

93,4%, atingindo 

100% em Morro 

Agudo. Assim como 

a coleta de efluentes 

sanitários, a coleta de 

resíduos sólidos 

também é uma 

medida importante 

para evitar a 

contaminação das 

águas superficiais e 

subterrâneas. Sugere-

se alterar a fonte de 

informações para a 

Secretaria do Meio 

Ambiente - Programa 

Município 

Verde/Azul. 
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R.01-B - Resíduo 
sólido domiciliar 

disposto em aterro: 
ton/dia de 

resíduo/IQR 

 

 

O tratamento e 

destinação 

adequados dos 

resíduos sólidos 

domiciliares são uma 

medida importante 

para evitar a 

contaminação das 

águas superficiais e 

subterrâneas. Diante 

dos dados 

apresentados o 

parâmetro aponta a 

disposição adequada 

e controlada dos 

resíduos sólidos 

domiciliares. 

Portanto, a partir de 

2012, a CETESB 

alterou a forma de 

avaliação, devendo 

ser considerado 

apenas como 

adequado ou 

inadequado. Em 

consulta ao órgão, a 

informação é que 

todos os aterros da 

UGRHI 12 estão 

"adequados". 
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R.01-C - IQR da 
instalação de 

destinação final de 
resíduo sólido 

domiciliar: 
enquadramento 

entre 0 e 10 

 

 

O IQR (Índice de 

Qualidade do Aterro 

de Resíduos) refere-

se ao enquadramento 

da instalação de 

tratamento ou 

destinação final de 

resíduos, em termos 

operacionais e 

estruturais. Da 

mesma forma que o 

item anterior, os 

dados apontam que 

03 (três) municípios 

possuem aterro em 

condição controlada 

e 09 (nove) 

adequada. Portanto, a 

partir de 2012, a 

CETESB alterou a 

forma de avaliação, 

devendo ser 

considerado apenas 

como adequado ou 

inadequado. Em 

consulta ao órgão, a 

informação é que 

todos os aterros da 

UGRHI 12 estão 

"adequados". 

 

4.4.d. Drenagem e manejo de águas pluviais 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

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

ocorrências/período 

 

 

A ocorrência de 

enchentes ou 

inundações resulta 

em perdas materiais 

e humanas, 

interrupção de 

atividades econômica 

e social nas áreas 

inundadas, 

contaminação por 

doenças de 

veiculação hídrica 

(leptospirose e 

cólera, por exemplo) 

e contaminação da 

água. Verificou-se 

que as 3 (três) 

ocorrencias de 

enchente ou 

inundação se deram 

no município de 
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Bebedouro. Em 

contato com a Defesa 

Civil do município e 

diante dos dados 

apresentados, 

concluiu-se que 

ocorreram fortes 

chuvas no município 

durante o período 

analisado, e, 

seguindo seu curso 

natural, as aguas 

escoam das partes 

altas da cidade para 

as calhas naturais 

(Avenidas e outros) 

causando enchentes e 

inundações em 

alguns trechos, 

conforme estudo do 

Instituto Geológico – 

IG. É importante 

lembrar que existem 

ocorrências de 

inundações em 

outros municípios, 

tais como, Barretos e 

Colina, porém, não 

houve comunicação 

oficial à Defesa Civil 

do Estado. 
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4.5. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

4.5.a. Qualidade das Águas Superficiais 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

E.01-A - IQA - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas: nº de 
pontos por 
categoria 

 

 

Os pontos de IQA 

compõem a Rede de 

Monitoramento 

Básico da CETESB, 

que avalia as 

variáveis químicas, 

físicas e biológicas, 

fornecendo uma 

visão global da 

condição dos corpos 

hídricos do Estado. 

No caso da UGRHI 

12, os pontos de 

monitoramento 

existentes em 

análises anteriores 

mantém-se em estado 

Bom. Dois novos 

pontos foram 

implantados, sendo 

que um ponto foi 

relocado do Rio 

Pardo para o 

Ribeirão das 

Palmeiras e o outro 

implantado no 

Ribeirão das 

Pitangueiras, 

classificada como 

"Regular", 

merecendo, portanto, 

um estudo detalhado 

para avaliação deste 

impacto. 
 

E.01-B - IAP - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas Brutas para 

fins de 
Abastecimento 
Público: nº de 

pontos por 
categoria 

 

NA 

Na UGRHI 12 não 

há monitoramento 

para esse fim, 

portanto, é 

importante que haja, 

para que se tenha 

parâmetros reais 

para se medir a 

eficiência do 

tratamento dos 

efluentes. 
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E.01-C - IVA - 
Índice de 

Qualidade das 
Águas para a 

Proteção da Vida 
Aquática: nº de 

pontos por 
categoria 

 

 

Devido a constantes 

resultados 

uniformes, houve 

relocação do ponto 

2700 (Rio Pardo) 

para o 2750 (Rio 

Pardo), e o 

acréscimo do ponto 

03800. (Ribeirão 

das Palmeiras). 

Verifica-se que os 

últimos resultados 

demonstram que o 

IVA continua Bom. 

Esclarecemos que o 

IVA leva em 

consideração a 

presença e a 

concentração de 

contaminantes 

tóxicos (cobre, 

zinco, chumbo, 

cromo, mercúrio, 

níquel, cadmio, 

surfactantes, 

fenóis), seu efeito 

sobre os organismos 

aquáticos 

(toxicidade) e duas 

das variáveis 

consideradas 

essenciais para a 

biota (pH e oxigênio 

dissolvido). 
 

E.01-D - IET - 
Índice de Estado 

Trófico: nº de 
pontos por 
categoria 

 

 

O IET na UGRHI 

12 está sendo 

apontado como 

Ultraoligotrófico e 

Mesotrófico nos 02 

(dois) pontos 

analisados. O 

resultado deste 

monitoramento, 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 
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aquáticas. O IET 

leva em 

consideração a 

presença de 

clorofila a e fósforo 

total, sendo que, no 

caso do 

Oligotrófico, o IET 

deve apresentar-se < 

47 e Mesotrófico 

52< IET < 59. 
 

E.01-E - 
Concentração de 

Oxigênio 
Dissolvido: nº de 

amostras em 
relação ao valor de 

referência 

 

 

À partir de 2010, 

houve alteração nos 

pontos de 

monitoramento, 

tendo sido incluídos 

o Ribeirão das 

Palmeiras e o 

Ribeirão das 

Pitangueiras. 

Portanto os 

resultados alterados 

referem-se aos 

novos pontos, tendo 

em vista que, os 

últimos dados 

demonstram um 

decréscimo na 

qualidade dos 

corpos d'água, 

porém insuficientes 

para traçar 

diagnósticos e/ou 

definir causas dessa 

redução.  
 

E.01-G - IB - Índice 
de Balneabilidade 

das praias em 
reservatórios e 

rios: nº de pontos 
por categoria 

 

NA 

Os indicadores 

E.01-G e I.05-B 

deveriam conter 

dados para análise, 

tendo em vista que, 

na UGRHI 12 

existem 03 (três) 

reservatórios com 

praias para uso da 

população, sendo 

que o reservatório 

de Marimbondo 

localiza-se nos 

municípios de 

Guaraci e Icém e 

Porto Colômbia no 

município de 

Colômbia. 

I.05-B - 
Classificação 
semanal das 

praias de 
reservatórios e 

rios: nº de 
amostras por 
classificação 

 

NA 
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I.01-B - Incidência 
de 

esquistossomose 
autóctone: n° de 

casos 
notificados/100.000 

hab.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 via cutânea 

quando há contato 

com águas de rios, 

córregos ou lagos 

onde estão presentes 

dejetos humanos 

contendo o 

parasita.Não foram 

disponibilizados 

dados da UGRHI 12 

referente ao ano de 

2012 pelo Centro de 

Vigilância 

Epidemiológica 

(CVE), ficando 

comprometidos o 

levantamento e a 

análise do parâmetro. 
 

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

 

 

Foram detectadas na 

UGRHI 12, um total 

de três registros de 

reclamações de 

mortandade de 

peixes. 

Normalmente, as 

mortandades estão 

associadas às 

alterações da 

qualidade da água, e 

embora nem sempre 

seja possível 

identificar suas 

causas, o seu registro 

consiste em um bom 

indicador da 

suscetibilidade do 

corpo hídrico em 

relação às fontes de 

poluição, inclusive as 

de origem difusa. 

Portanto, existe uma 

constante 
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preocupação da 

UGRHI 12 na 

questão do 

Tratamento dos 

Efluentes 

Domésticos, no 

aumento da coleta 

seletiva pelos 

municípios, 

diminuindo o 

impacto nos aterros e 

a adoção de boas 

práticas na área rural, 

diminuindo possíveis 

contaminações. 

 

4.5.b. Qualidade das Águas Subterrâneas 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

I.05-C - 
Classificação da 

água subterrânea: 
nº de amostras por 

categoria 

 

 

Verifica-se que 

foram coletadas 14 

amostras e todas 

foram classificadas 

como "água 

potável" de acordo 

com os padrões de 

potabilidade da 

Portaria MS n.º 

518/2004, 

substituída pela 

Portaria MS 

2914/2011, de 

12/12/2011. É 

importante ressaltar 

que a má qualidade 

da água subterrânea 

para fins de 

abastecimento pode 

acarretar danos à 

saúde humana e, 

considerando que as 

águas subterrâneas 

para abastecimento 

público não 

recebem tratamento 

(usualmente, apenas 

cloração e 

fluoretação) é de 

extrema importância 

que haja o 

monitoramento 

dessas águas 

seguindo os padrões 

exigidos pelo 

Ministério da 
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Saúde. 

 

E.02-A - 
Concentração de 

Nitrato: nº de 
amostras em 

relação ao valor de 
referência 

 

 

Foram realizadas 14 

amostras com o 

objetivo de verificar 

a concentração de 

Nitrato nas águas 

subterrâneas da 

UGRHI 12. 

Verificou-se 02 

(duas) amostras com 

concentração > 

5,0mg/L, o que, 

para o Estado de 

São Paulo, 

representa 

contaminação de 

origem unicamente 

antrópica, tendo 

como principais 

fontes a aplicação 

de fertilizantes 

orgânicos e 

sintéticos 

nitrogenados, 

utilização de fossas 

sépticas ou negras, 

vazamentos das 

redes coletoras de 

esgoto e influência 

de rios 

contaminados na 

zona de captação de 

poços, devendo ser 

investigadas, pois a 

ocorrência de 

concentrações 

acima de 10mg/L 

pode ser nociva à 

saúde humana, 

conforme a Portaria 

MS n.º 518/2004, 

substituída pela 

Portaria MS 

2914/2011, de 

12/12/2011. 

Ressalta-se que é 

comum encontrar 

nas águas 

subterrâneas a 

ocorrência de baixos 

teores de íon nitrato, 

substância que 

representa o estágio 

final da degradação 

da matéria orgânica. 
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E.02-B - IPAS - 
Indicador de 

Potabilidade das 
Águas 

Subterrâneas: % 
de amostras 

conformes em 
relação ao padrão 

de potabilidade 

 

 

As amostras 

realizadas para 

Indicar a 

Potabilidade das 

Águas Subterrâneas 

na UGRHI 12 

apresentam-se em 

conformidade com 

os padrões de 

potabilidade e, 

segundo a CETESB 

enquadra-se na 

categoria "Boa".  É 

importante ressaltar 

que esse indicador 

reflete a qualidade 

da água bruta, e que 

para fins de 

abastecimento 

humano, é de 

extrema importância 

que se monitore os 

parâmetros de 

potabilidade, pois 

não há tratamento, 

somente cloração e 

fluoretação. 

 

4.5.c. Poluição Ambiental 

 
 

Parâmetros 

 

 

Dados dos parâmetros 

 

Análise da situação 

 

P.06-A - Áreas 
contaminadas em 

que o contaminante 
atingiu o solo ou a 

água: nº de 
áreas/ano 

 

 

Foram detectadas na 

UGRHI 12, 40 

(quarenta) áreas 

contaminadas em que 

o contaminante 

atingiu o solo ou a 

água, tendo sido 

remediadas, apenas 

02 (duas). É 

importante ressaltar 

que 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 

R.03-A - Áreas 
Remediadas: nº de 

áreas/ano 

 

2007 2008 2009 2010 2012 Parâmetros Desconformes(2012)

100 100 87,5 100,0 100,0 -
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arredores, 

principalmente se a 

contaminação 

ocorrer em pontos de 

recarga dos 

aquíferos. Quanto à 

remediação, é 

importante lembrar 

que se trata de uma 

medida de redução 

da contaminação do 

solo e das águas 

superficiais e 

subterrâneas. 
 

P.06-B - Ocorrência 
de 

descarga/derrame 
de produtos 

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

 

 

Foi informado pela 

CETESB a 

ocorrência de 03 

(três) 

descargas/derrames 

de produtos químicos 

no solo ou na água, 

sendo que as 03 

(três) foram 

atendidas.  A 

UGRHI 12 apresenta 

poucas ocorrências 

devido as 

características de 

atividades 

econômicas da 

UGRHI. O 

atendimento a essas 

ocorrências se faz 

importante para 

quantificar essas 

descargas/derrames 

permitindo assim, 

avaliar sua 

intensidade em uma 

determinada região, 

consequentemente, 

determinar o grau de 

vulnerabilidade dos 

recursos hídricos 

nesta região. 

R.03-B - 
Atendimentos a 

descarga/derrame 
de produtos 

químicos no solo 
ou na água: n° 

atendimentos/ano 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nas edições anteriores do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, as seções 

eram divididas por tipos, da seguinte forma: Força-Motriz, Pressão, Estado, Impacto e 

Resposta. Porém, visando um melhor entendimento e uma análise concisa dos indicadores 

propostos, a CRHi propôs neste Relatório de Situação, que as seções fossem divididas por 

eixos temáticos, ou seja, Dinâmica Socioeconômica, Uso e Ocupação do Solo, Demanda e 

Disponibilidade dos Recursos Hídricos, Saneamento e Qualidade das Águas. 

Nesta edição de 2013 foram especializados conjuntos de dados, especialmente os 

associados aos parâmetros que tratam da relação demanda x disponibilidade de água e da 

situação dos sistemas de saneamento nos municípios da UGRHI, com vistas a subsidiar, 

por meio de recursos visuais, futuras tomadas de decisão. 

 Um dos objetivos da elaboração do presente relatório é subsidiar, no que couber, o 

processo de revisão do Plano de Bacias da UGRHI 12, já contratado com recursos do 

FEHIDRO, pela Fundação Educacional de Barretos, que contará com o acompanhamento 

do Grupo de Trabalho nomeado para esse fim, bem como, da Câmara Técnica de 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos do CBH-BPG. 

 Na temática Uso e Ocupação do Solo, verificou-se a existência de apenas 01 (uma) 

Unidade de Conservação no município de Bebedouro, porém existe na Bacia do Baixo 

Pardo/Grande uma solicitação oficial para a criação de novas UC’s, dentre elas, uma no 

município de Colômbia. Em contrapartida, existe uma intenção em municipalizar a UC de 

Bebedouro, e, caso isso ocorra, será uma grande perda para a bacia, indo contra todos os 

esforços que o CBH-BPG têm feito no sentido de reflorestar e recompor as matas 

existentes na UGRHI 12. 

 Ao efetuar a análise da Demanda e Disponibilidade dos Recursos Hídricos da 

UGRHI 12,  evidencia-se que o uso da água no setor rural é predominante, pois a bacia 

possui característica fortemente agrícola e as mudanças climáticas têm provocado, cada 

vez mais, um aumento da demanda rural dos recursos hídricos. A utilização da água 

superficial é intensa, e, embora a proporção de água subterrânea utilizada seja menor, há 

uma tendência de se buscar esta fonte como fornecimento de água, principalmente porque 

a irrigação não pode ser atendida com as vazões superficiais. No entanto, deve ser 

ressaltado que há registros pontuais da diminuição das cotas máximas dos níveis de águas 

subterrâneas, sendo assim, a captação subterrânea deve ser acompanhada com cuidado. 

 As vazões superficiais e subterrâneas outorgadas demonstram a predominância do 

uso dos recursos hídricos provenientes de corpos d’água superficiais, lembrando que a 

UGRHI 12 possui 02 (duas) bacias declaradas críticas, o Ribeirão das Pitangueiras, em 

Barretos e o Rio Velho, entre os municípios de Barretos e Colômbia. 

 Quanto à rede de monitoramento pluviométrico, ressaltamos que os dados oficiais 

apontam somente 02 (duas) estações de monitoramento nos municípios de Colina e Guaira, 

em que são disponibilizados os dados, porém, existem outras 03 (três), na UGRHI, que 
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deveriam ser integradas à rede de monitoramento, sendo 02 (duas) no município de 

Barretos e 01 (uma) em Bebedouro. 

 Com relação ao Saneamento, no que diz respeito ao quesito Abastecimento de 

Água, o Indice de Abastecimento de Água vem se mantendo bom, tendo em vista que o 

atendimento de água está intimamente ligado à rede de atendimento dos recursos hídricos, 

isso é um bom sinal, pois um atendimento deficiente pode promover captações particulares 

e/ou o aumento do uso de fontes alternativas e, consequentemente, gera o risco de consumo 

de água não potável pelos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. 

 Uma observação importante, foi com relação aos valores de demanda outorgada 

que são superiores aos valores obtidos na demanda estimada, concluindo-se que existe a 

possibilidade da prática de reserva de recursos hídricos, o que, com certeza deverá ser 

corrigido com o início da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos pela UGRHI 12. 

 Com relação ao esgotamento sanitário, a carga orgânica potencial continua elevada, 

por conta dos municípios de Bebedouro, que trata seus esgotos domésticos gerados, 

parcialmente (aproximadamente 30%) e Morro Agudo, cuja estação de tratamento de 

esgotos ainda não foi concluída. Além disso, a ETE de Orlândia têm apresentado 

problemas operacionais, ocasionando redução de eficiência da ETE. 

 Desde sua instalação em 1996, o CBH-BPG tem como principal objetivo, o 

tratamento dos efluentes domésticos, para tanto, vêm estabelecendo ações efetivas e 

distribuído grande parte dos recursos do FEHIDRO para esse fim. No entanto, no caso de 

Bebedouro, os recursos do FEHIDRO são insuficientes para esse fim e o município está 

buscando novas fontes de recursos junto ao Governo Federal. No caso de Morro Agudo, o 

Sistema de Tratamento de Esgotos do município está em fase final, com operação da ETE 

prevista para final de 2014. 

 Com relação ao manejo dos Resíduos Sólidos, segundo dados da CETESB, todos 

os aterros da UGRHI estão classificados como Adequados, fator importante, tendo em 

vista que trata-se de condição fundamental para se evitar a contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas. 

 Um fator interessante é com relação à ocorrência de enchentes. Verificou-se 03 

(três) ocorrências no município de Bebedouro. Em contato com a Defesa Civil do 

município e diante dos dados apresentados, concluiu-se que ocorreram fortes chuvas no 

município durante o período analisado, e, seguindo o seu curso natural, as águas escoam 

das partes altas da cidade para as calhas naturais (avenidas e outros) causando enchentes e 

inundações em alguns trechos, conforme estudo do IG anexo à este documento. É 

importante lembrar que existiram ocorrências de inundações em outros municípios, tais 

como Barretos e Colina, porém, não houve comunicado oficial à Defesa Civil do Estado, 

não havendo documento oficial para publicar a informação. 
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 Finalmente, espera-se que este Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da 

UGRHI 12 seja uma ferramenta de consulta e acompanhamento das metas estabelecidas no 

Plano de Bacia da UGRHI 12. 
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6. TERMINOLOGIA TÉCNICA 

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 fornecerem 

detalhes do como e quando deve ser executado (SÃO PAULO, 2009). 

Área crítica para a 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 apresentem 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, 2013b). 
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Gestão (ou gerenciamento) dos recursos hídricos: é a administração racional, 

democrática e participativa dos recursos hídricos, através do estabelecimento de diretrizes 

e critérios orientativos e princípios normativos, da estruturação de sistemas gerenciais e de 

tomada de decisão, tendo como objetivo final promover a proteção e a conservação da 

disponibilidade e da qualidade das águas. 

Implementar: executar (por exemplo um Plano); levar à prática por meio de providências 

concretas. (MICHAELIS, 2007). 

Indicador: grupo de parâmetros que são analisados de forma inter-relacionada. No caso do 

Relatório de Situação de Recursos Hídricos utiliza-se o método FPEIR para se proceder à 

análise da interrelação dos parâmetros do Banco de Indicadores para a Gestão dos 

Recursos hídricos no Estado de São Paulo (são Paulo, 2013b). 

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, 2013B). 

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: Marques, 2012 e Fundamento de cartografia, s.d.. 

Relatório: é um documento que apresenta um conjunto de informações, utilizando 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 comprimento ou a proposição de eventuais ajustes 

nas metas estabelecidas nos PBH; 

Tema crítico para gestão de 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), 
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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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