
RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

 

Instrumento de avaliação da eficácia do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

Deve conter, no mínimo: 

I. A avaliação da qualidade das águas 

II. O balanço entre disponibilidade e demanda 

III.A avaliação do cumprimento dos programas previstos nos 

vários planos de Bacias Hidrográficas e no de Recursos 

Hídricos 

IV.A proposição de eventuais ajustes dos programas, 

cronogramas de obras e serviços e das necessidades 

financeiras previstas nos vários planos de Bacias 

Hidrográficas e no de Recursos Hídricos 

V. As decisões tomadas pelo Conselho Estadual e pelos 

respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH 



ESCOPO GERAL DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

- Qual o estado dos recursos hídricos em termos de 

disponibilidade, de demanda e de qualidade? 

 

- Como as atividades socioeconômicas e o uso e ocupação do solo 

estão impactando a disponibilidade e a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas? 

 

- Quais atividades socioeconômicas estão sendo prejudicadas por 

indicadores negativos de disponibilidade ou de qualidade das 

águas? 

 

- Quais os impactos dos indicadores de demanda, de 

disponibilidade e de qualidade das águas no meio ambiente? 

 

- Quais medidas estão sendo tomadas para conservação, 

preservação e/ou recuperação da disponibilidade e da qualidade 

dos recursos hídricos na bacia, e para racionalizar e/ou otimizar 

sua demanda? 



É COMPOSTO POR: 

 
 

 

- Apresentação da série histórica de dados dos 

parâmetros que compõem o Banco de Indicadores 

para Gestão dos Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo 

 

- Análise da situação dos recursos hídricos da bacia 

 

- Orientações para gestão dos recursos hídricos 



PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

Compreende, além da análise da evolução dos 

indicadores de situação, também uma análise da 

evolução da gestão dos recursos hídricos da UGRHI, 

feita pelo CBH. 

 

Recomenda-se a instituição de uma equipe de 

coordenação específica para o processo  de elaboração 

do Relatório de Situação, que deve ser responsável por 

coordenar as discussões, sendo que deve ser realizada, 

como parte do processo de elaboração do RS e antes de 

sua aprovação, no mínimo 01 (uma) reunião de trabalho, 

visando a divulgação e o debate sobre o relatório, com a 

participação de representantes dos três segmentos do 

CBH e de todas as suas Câmaras Técnicas. 



INDICADORES PARA A GESTÃO DOS RH 

Os indicadores são a representação quantitativa de informações que 

são necessárias e úteis para a tomada de decisão. Os indicadores são 

projetados para simplificar a informação sobre fenômenos complexos 

de modo a melhorar sua comunicação. 

 

O Banco de indicadores, constitui uma base de dados para apoio às 

atividades de gestão as quais se destacam: 

 

a) Ações da Secretaria Executiva dos Colegiados do SIGRH 

 

b) Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos – PBH, do Plano 

Estadual – PERH e dos Relatórios  de Situação das Bacias 

Hidrográficas e do Estado de São Paulo 

 

c) Monitoramento dos níveis de efetividade alcançados pelas metas e 

ações contidas nos Planos de Bacias Hidrográficas. 

 

d) Acompanhamento da evolução dos processos que interferem na 

gestão dos recursos hídricos no Estado de São Paulo 



MÉTODO FPEIR  

Considera a interrelação de cinco categorias de indicadores: 

 

- Força-Motriz: atividades antrópicas, como o crescimento 

populacional e econômico, a urbanização e a intensificação das 

atividades agropecuárias, que produzem... 

 

- Pressão: 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, Pressões, 

Estado ou para os Impactos. 





ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

Relatório Simplificado 
 

- Relatório Síntese 

- Apresentação/Introdução 

- Considerações finais 

- Anexos 

TEMAS AVALIADOS 

- Disponibilidade das Águas / Demanda de Água / 

Balanço 

 

- Saneamento Básico (Abastecimento de Água / 

Esgotamento Sanitário / Manejo dos Resíduos Sólidos) 

 

- Qualidade das águas (superficiais e subterrâneas) 



- DINÂMICA SÓCIOECONÔMICA 

- Dinâmica Demográfica e social 

- Dinâmica Econômica 

- USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

- DISPONIBILIDADE E DEMANDA DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

Relatório Completo 
(organizado conforme os temas abaixo) 



- SANEAMENTO 

- Abastecimento de água potável 

- Esgotamento sanitário 

- Manejo de resíduos sólidos 

- Drenagem e manejo das águas pluviais 

- QUALIDADE DAS ÁGUAS 

- Qualidade da água superficial 

- Qualidade da água subterrânea 

- Qualidade das praias litorâneas 

- Poluição Ambiental 

Relatório Completo 
(organizado conforme os temas abaixo) 



CBH-BPG 

RELATÓRIO  DE SITUAÇÃO 2014 
(Ano base 2013) 

Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Baixo Pardo / Grande 

UGRHI 12 





CARACTERIZAÇÃO DA UGRHI 12 



Urbana (2010) Rural (2010)

95,1% 4,9%

Principais rios e reservatórios 
CBH-BPG, 2013

Aquíferos CETESB, 2013b

Mananciais de grande porte e de 

interesse regional São Paulo, 2007

Vazão média (Qmédio) Vazão mínima (Q7,10))

87 m3/s 21 m3/s

Principais atividades econômicas 
CBH-BPG, 2013; SEADE*

Vegetação remanescente 
São Paulo, 2009

Unidades de Conservação 
Brasil, 2012b; São Paulo, 2012 FF Bebedouro

População SEADE*

Área
7.113,1 km2 7.249 km2

31 m3/s

Total (2013)

337.707 hab.

Área territorial SEADE* Área de drenagem São Paulo, 2006

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.

Reserva Explotável 

Características Gerais

12 - BPG

A principal atividade econômica da UGRHI é a agrícola, predominando as culturas de cana de açúcar e

da laranja. Em relação às indústrias, predominam as do ramo frigorífico, as processadoras de suco de

laranja e as usinas de açúcar e álcool.

Apresenta 404 km2 de vegetação natural remanescente que ocupa, aproximadamente, 5,5% de sua área.

A categoria de maior ocorrência é a Floresta Estacional Semidecidual.

10 m3/s

Disponibilidade hídrica

Superficial São Paulo, 2006

Disponibilidade hídrica 

subterrânea São Paulo, 2006

Rios: 

Grande, Pardo, Velho, das Perdizes; Ribeirões do Agudo, Indaiá, do Rosário, das Areias, do Baranhão,

das Pitangueiras, do Turvo, das Palmeiras, Santana, Anhumas; Córregos da Sucuri, do Cruzeiro, da Água

Limpa,  do Jacaré, do Barro Preto, das Pedras.

Interesse Regional:

Córregos da Bocaina Córrego do Sucuri.

Vazão Q95%



Parâmetros 2010 2011 2012 2013

Disponibilidade per capita  - Qmédio em relação à 

população total

(m
3
/hab.ano)

8.243 8.203 8.164 8.124

Disponibilidade das águas

Disponibilidade das Águas 



Demanda da Água 



Parâmetros

Demanda total de água

m
3
/s

Demanda de água superficial

m
3
/s

Demanda de água subterrânea

m
3
/s

Demanda para outros usos de água

(m³/s)

Demanda urbana de água

(m³/s)

Demanda industrial de água

(m³/s)

Demanda rural de água

(m³/s)

2010 2011 2012 2013

0,98 0,98 1,35 3,16

Demanda de água

Demanda de água em rios da União (m³/s)



Balanço 



Parâmetros 2010 2011 2012 2013

Demanda total em relação à Qmédio

(%)

17,5 16,7 16,3 16,2

Demanda total em relação à Q95% 

(%)

49,1 46,7 45,7 45,4

Demanda superficial em relação à Q7,10

(%)

64,7 61,1 59,8 59,2

Demanda subterrânea em relação à reserva 

explotável 

(%)

16,3 16,7 16,0 16,5

Balanço



Faixas de referência:

> 2500 m3/hab.ano Boa

entre 1500 e 2500 m3/hab.ano Atenção

< 1500 m3/hab.ano Crítica

< 30% Boa

30% a 50% Atenção

> 50% Crítica

< 10% Boa

10 a 20% Atenção

> 20% Crítica

Disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total

Demanda total (superficial e subterrânea) em relação à  disponibilidade Qmédio

Demanda total (superficial e subterrânea) em relação à disponibilidade Q95%

Demanda superficial em relação à vazão mínima superficial Q7,10

Demanda subterrânea em relação às reservas explotáveis

FAIXAS DE REFERÊNCIA 



A UGRHI 12 apresenta a seguinte situação: Embora o Qmédio, 

em relação à população total se apresente na faixa de 

referência "Boa", esta é uma região com tendência 

fortemente agrícola, que possui grandes áreas irrigadas, 

utilizando-se, principalmente e em grande proporção, dos 

recursos hídricos superficiais, comprometidos pela forte 

estiagem e pelo alto volume captado, tendo em vista, a 

criticidade do Q7 10, que têm merecido grande atenção. O 

CBH-BPG tem motivado a realização de ações e distribuído 

recursos FEHIDRO para planejamento e controle de perdas 

junto aos municípios. Eventuais criticidades ocorridas na 

bacia se devem à falta de planejamento e investimentos 

financeiros, uma vez, que a disponibilidade hídrica é 

suficiente  para atender demandas atuais e a médio prazo.  

Síntese da Situação e Orientação para gestão:  
Disponibilidade das águas, Demanda de água e Balanço 



O Plano de Bacias do CBH-BPG contempla algumas metas 

que, a médio e longo prazo, tendem a equacionar essas 

questões. São elas: 

"1) MEE4.1.3. Desenvolver um sistema de gerenciamento de 

dotação de água em lavouras irrigadas, capaz de permitir a 

implantação de uma política de desenvolvimento sustentável 

da irrigação evitando o desperdício de água.  

 

2) A 4.1.2.1.  Elaborar cadastro dos irrigantes.  

 

3) MEE 4.1.5. Aperfeiçoar sistemas de outorga e de 

monitoramento de poços com controle de vazão e 

atualização periódica.  

 

Síntese da Situação e Orientação para gestão:  
Disponibilidade das águas, Demanda de água e Balanço 



4) MEE 4.1.6. Promover estudos e levantamentos 

necessários para estabelecer condições de uso racional do 

recurso hídrico em áreas urbanas.  

 

5) MEE 4.1.7. Estimular as concessionárias de serviços de 

água e esgotos a empreenderem ações recomendadas 

estruturais e não estruturais de forma que um índice de 

perdas (físicas e não físicas) de até 30% seja atingido nos 

sistemas de suprimento de água.  

 

6) MEE 1.4.4. Acompanhar os efeitos do aumento da 

urbanização e da sub urbanização sobre a qualidade e a 

disponibilidade dos recursos hídricos; entre outros. 

Síntese da Situação e Orientação para gestão:  
Disponibilidade das águas, Demanda de água e Balanço 



SANEAMENTO BÁSICO 



Faixas de referência:

≥ 80%

≥ 50% e < 80%

< 50%

Bom

Regular

Ruim

Eficiência do sistema de esgotamento

Bom

Regular

Ruim

≥ 90% 

≥ 50% e < 90%

< 50%

Esgoto tratado  

Esgoto coletado  

Índice de atendimento de água  

 Resíduo sólido urbano disposto em aterro enquadrado como Adequado 

FAIXAS DE REFERÊNCIA 



SANEAMENTO BÁSICO 

Abastecimento de Água 



Parâmetros 2009 2010 2011 2012
Síntese da Situação e

Orientações para gestão

Índice de atendimento de águas 

(%)

96,6 96,9 97,3 97,3

O índice de atendimento de águas têm se apresentado na faixa de 

referência "Boa" em toda série histórica apresentada, ou seja, desde 

2009, devido à própria legislação que obriga os empreendedores 

adotar de infra estrutura básica para novos empreendimentos, bem 

como, a falta de planejamento e investimento em áreas que 

necessitem de urbanização. O Plano de Bacia do CBH-BPG, 

contempla a ação A 2.1.2.1. Elaboração dos Planos Diretores 

Municipais.

Saneamento básico - Abastecimento de água



SANEAMENTO BÁSICO 

Esgotamento Sanitário 



2010 2011 2012 2013
Síntese da Situação e

Orientações para gestão

 Esgoto coletado * (%)

99,0 99,0 99,1 99,7

Esgoto tratado * (%)

68,3 68,3 68,7 69,7

Eficiência do sistema de 

esgotamento *  (%)

58,5 59,3 57,1 55,8

Esgoto remanescente * 

(kg DBO/dia)
7.098 7.005 7.411 7.935

Saneamento básico - Esgotamento sanitário

Desde a instalação do CBH-BPG, em 1996, sua principal meta 

sempre foi tratar 100% de esgoto na bacia. Para tanto, é 

disponibilizado anualmente, no mínimo, 50% dos recursos do 

FEHIDRO, destinados à bacia do Baixo Pardo/Grande, para esse fim. 

Portanto, ainda encontra-se com 0% de esgoto tratado, o município 

de Morro Agudo, que está em fase final das obras da ETE e o 

município de Bebedouro que trata parcialmente (29,4%), e já tem 

recursos viabilizados para efetivação do Sistema de Tratamento de 

Esgoto, que contemplará 100% de tratamento. Com relação aos 

dados apresentados, percebe-se grande conformidade quanto ao 

"Esgoto Coletado" e a "Eficiência de Esgotamento". Além da 

demanda induzida, pelo comitê, o PB do CBH-BPG contempla 

algumas metas, conforme segue: "1) MEE 3.2.1. Estimular ações 

destinadas a recuperar e cuidar dos mananciais; 2) MEE 3.2.2. 

Atender com tratamento de esgotos pelo menos 75% da vazão 

coletada em cada UGRHI; 3) MEE 3.2.3. Implementação de obras de 

interceptação e afastamento em consonância com as capacidades 

dos sistemas de tratamento implantados ou a serem implantados; 4) 

MEE 3.2.4. Implantar, em parceria com as prefeituras, infra-estrutura 

de saneamento em áreas de proteção de mananciais. Apoiar, 

mediante parceria com as Prefeituras, a implantação de infra-

estrutura de saneamento em áreas de proteção de mananciais;" entre 

outras. 



ICTEM - 

Indicador de Coleta e 

Tratabilidade de Esgoto da 

População Urbana de Município

ICTEM 



SANEAMENTO BÁSICO 

Manejo de Resíduos Sólidos 



2010 2011 2012 2013
Síntese da Situação e

Orientações para gestão

Resíduo sólido urbano disposto 

em aterro enquadrado como 

Adequado

(%) **

98,2 100 100 100

A série histórica, como um todo, apresenta, desde 2010, o IQR 

enquadrado como "Adequado". Há constantes fiscalizações do órgão 

ambiental responsável, além das metas que o CBH-BPG propõe 

através do seu PB, conforme segue: "1) MEE 3.3.1. Conceber e 

implantar programas de prevenção e/ou redução da poluição difusa 

urbana; 2) MEE 3.3.5. Orientar, acompanhar, fiscalizar a implantação 

de sistema de disposição de resíduos sólidos do setor de saúde; 3) 

MEE 3.3.7. Exercer, através da CETESB, o controle do transporte e 

destinação final dos resíduos sólidos industriais de classe I"; entre 

outras.

Saneamento básico - Manejo de resíduos sólidos 



IQR - 

Índice de Qualidade de Aterro 

de Resíduos

IQR 



QUALIDADE DAS ÁGUAS 



FAIXAS DE REFERÊNCIA 

Faixas de referência:

 > 67% Boa

> 33%  e ≤ 67% Regular

 ≤ 33% Ruim

IPAS - Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas

%  de amostras em conformidade com os padrões de potabilidade



QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Superficiais 



Situação 

2013

IAP - Índice de Qualidade das 

Águas Brutas para fins de 

Abastecimento Público

A CETESB não monitora o IAP nesta UGRHI. Portanto, é importante que haja, para que se tenha parâmetros reais para se 

medir a eficiência do tratamento dos efluentes.

Qualidade das águas superficiais

Parâmetros

IQA - Índice de Qualidade das 

Águas



A UGRHI 12 possui 4 (quatro) pontos de 

monitoramento, sendo que 02 (dois) estão 

instalados no Rio Pardo; 01 (um) no Ribeirão das 

Palmeiras e 01 (um) no Ribeirão das Pitangueiras, 

que apresenta o IAP "Regular", pois, por se tratar 

de um corpo d'água de classe 4, recebe efluentes 

domésticos, além de possuir sua mata ciliar 

comprometida e, embora esteja presente na área 

urbana, grande parte da sua extensão encontra-

se na zona rural, proporcionando contaminação 

por fontes difusas de poluição. O PB do Baixo 

Pardo/Grande, contempla metas que visam 

minimizar essas questões.  

Síntese da Situação e Orientação para gestão:  

Qualidade das águas superficiais 



São elas:  

"1) MEE 1.3.3. Ampliar o sistema de monitoramento 

da qualidade dos corpos hídricos (rios e 

reservatórios);  

 

2) MEE 1.4.4. Acompanhar os efeitos do aumento 

da urbanização e da sub urbanização sobre a 

qualidade e a disponibilidade dos recursos 

hídricos; entre outras. 

Síntese da Situação e Orientação para gestão:  

Qualidade das águas superficiais 



QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Subterrâneas 



Parâmetros Situação 

IPAS - Indicador de 

Potabilidade das Águas 

Subterrâneas

Qualidade das águas subterrâneas

IPAS (%) Parâmetros Desconformes

2009 87,5 Bactérias heterotróficas

2010 100,0 -

2012 100,0 -

2013 100,0 -



Síntese da Situação e Orientação para gestão:  

Qualidade das águas subterrâneas 

Segundo a CETESB, o IPAS na UGRHI 12, 

enquadra-se na categoria "Boa" em toda 

série histórica apresentada. Tendo em 

vista a continuidade dessa condição, CBH-

BPG propõe algumas ações no PB, como 

por exemplo: 



- 1) (A 4.3.1.1.) - A formulação de propostas para inclusão 

nas legislações municipais a obrigatoriedade de 

estudos relativos ao risco de contaminação dos 

aquíferos nos locais onde se localizam ou venham a ser 

instaladas atividades potencialmente poluidoras, de 

forma a garantir a preservação dos aquíferos 

 

2) (A 1.3.2.1.) - Elaborar plano de gestão dos recursos 

hídricos subterrâneos, com envolvimento de todos os 

municípios da UGRHI, visando à operação, controle, 

manutenção e fiscalização dos sistemas de extração de 

águas subterrâneas, entre outros. 

Síntese da Situação e Orientação para gestão:  

Qualidade das águas subterrâneas 



Obrigada! 

 

Angela M. M. Prado Brunelli 

Vice-presidente do CBH-BPG 


