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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo apresentar proposta de diretrizes para gestão
regional de saneamento básico, utilizando a bacia hidrográfica como unidade de
planejamento. Adota processo metodológico das questões municipais, com
expressiva quantidade de informações para tratamento geral de forma integrada dos
dados. O Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento nº 10 (UGRHI 10),
elaborado pelo IPT em 2006, foi importante ferramenta para desenvolver a pesquisa,
além de complementos com outras fontes. Saneamento, recursos hídricos,
indicadores e aspectos legais são assuntos fundamentais tratados na pesquisa. A
proposta adota seis passos, a saber: ter como foco o saneamento básico; definir a
bacia hidrográfica a ser estudada; caracterizar e diagnosticar a bacia definida; adotar
o modelo FPEIR (Força motriz – Pressão – Estado – Impacto – Resposta) que
agrupa aspectos de interesse e indicadores propostos para tomada de decisão na
gestão regional de saneamento básico; construir quadro com aspectos favoráveis e
desfavoráveis relativos ao saneamento presentes na bacia hidrográfica e adotar as
melhores respostas e ações para a gestão. A proposta adotada na bacia do rio
Sorocaba, mostrou-se pertinente com relevante número de informações
relacionadas aos 60 indicadores selecionados. O quadro dos resultados possibilita a
tomada de decisão e ação para a gestão regional. Constatou-se a complexidade do
tema saneamento básico frente às questões relacionadas aos recursos hídricos,
meio ambiente, desenvolvimento urbano, habitação, desenvolvimento social, saúde,
recursos financeiros e educação, o que expõe a necessidade de interação e interrelação entre o saneamento básico e as demais políticas públicas. A pesquisa
demonstra a necessidade e importância de continuidade dos estudos, seja para
atualização e complemento dos dados, seja para valorizar o espaço de bacia
hidrográfica como novo recorte espacial de articulação e pelas situações referentes
ao saneamento que ainda não estão resolvidas em sua totalidade.

Palavras chave: Saneamento; Bacia hidrográfica; UGRHI; Diretrizes; Recursos
hídricos; Gestão regional; UGRHI Tietê/Sorocaba.

ABSTRACT
Guidelines for Regional Management of Basic Sanitation. Application in
Sorocaba River Basin, UGRHI 10, State of S Paulo.
The research aims to present draft guidelines for regional management of
sanitation, using the watershed as a planning unit. Adopts the methodology of
municipal issues, with a significant amount of information for general treatment of
data in an integrated manner. The Basin Plan Management Unit No. 10 (UGRHI 10),
prepared by the IPT in 2006 was an important tool to develop the research, and
complements other sources. Sanitation, water, indicators and legal aspects are key
issues addressed in the survey. The proposal adopts six steps, namely: be focused
on sanitation, defining the watershed to be studied, to characterize and diagnose the
bowl set; FPEIR adopt the model (Driving force - Pressure - State - Impact Response) that combines aspects interest and indicators for decision making in
regional management of sanitation, building frame with favorable and unfavorable
aspects relating to sanitation present in the watershed and take better answers and
actions for management. The proposal adopted at the Sorocaba River basin, was
pertinent to relevant information related to the number of 60 selected indicators. The
results framework enables the decision-making and action for the regional
management. It was noted the complexity of the issue facing the sanitation issues
related to water resources, environment, urban development, housing, social
development, health, financial resources and education, which exposes the need for
interaction and interrelationship of the sanitation and other public policies. The
research demonstrates the need and importance of further study, is to update and
complement the data, either to enhance the space as a new watershed spatial area
of articulation and the situations relating to the reorganization are not yet resolved in
its entirety.
Keywords: Sanitation; Watershed; UGRHI;
Management regional; UGRHI Tietê / Sorocaba.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o conceito de saneamento
pode ser entendido como o controle dos fatores do meio físico do homem, meio esse
que pode exercer um efeito deletério sobre o seu bem-estar físico, mental e social,
ou seja, sobre sua saúde (PHILIPPI JUNIOR, 1992).
A Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) tem como objetivo
principal assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrão e qualidade adequados aos respectivos usos, e o desenvolvimento
sustentável pela utilização racional e integrada dos recursos hídricos, segundo a Lei
Federal nº 9.433 de 1997 (BRASIL, 1997).
A Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), Lei Federal nº 11.445 de
5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007), estabelece diretrizes do saneamento em
relação à equidade social e territorial, desenvolvimento urbano e regional, qualidade
de vida, condições ambientais e de saúde pública, renda, urbanização, crescimento
populacional, disponibilidade hídrica e riscos sanitários.
A mesma Lei estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico,
considera saneamento básico o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações
operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas.
Caracteriza a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento
básico: um único prestador do serviço para vários municípios, contíguos ou não; a
uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços e a compatibilidade de
planejamento.
Em relação aos recursos hídricos, após 10 anos da publicação da PNRH é
que surgem as diretrizes nacionais para o saneamento básico, tendo em um de seus
princípios a integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos, mostrando a importante e necessária interação entre recursos
hídricos e saneamento.
Considerando o saneamento uma questão essencial para qualidade de vida,
para condições ambientais salubres, entre outros aspectos e também pela Política
Nacional de Saneamento Básico (PNSB), faz com que o tema saneamento receba
mais atenção e possa realmente mudar as situações que vem trazendo

18

comprometimento e impactos negativos à saúde pública, ao ambiente e aos
recursos hídricos.
Frente aos assuntos relacionados ao saneamento, seja o cumprimento da
Política Nacional de Saneamento Básico, seja a elaboração dos Planos Municipais
de Saneamento,ou, ainda, a busca de alternativas e recursos para minimizar os
problemas existentes pela falta de saneamento, percebe-se que é um campo de
trabalho que muito há o que fazer.
Em contribuição às inúmeras questões e necessidades relacionadas ao
saneamento, desenvolveu-se o presente estudo.
A pesquisa mostrou-se pertinente quando propõe gestão regional de
saneamento aplicada à bacia hidrográfica, quando na PNRH é adotada bacia
hidrográfica como unidade de planejamento e na PNSB é explicito que os planos de
saneamento devem ser compatíveis com os Planos de Bacia, sendo previsto
também gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços.
Verifica-se que a Lei Federal nº 11.445, regulamentada em 21 de junho de
2010, pelo Decreto nº 7.217, traz novas perspectivas para integração de políticas
públicas visando o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010).
A bacia hidrográfica é utilizada como ferramenta para Gestão Regional de
Saneamento, considerando que a água é um bem público e que muitos corpos
d’água ultrapassam os limites de um município, constituindo mananciais de interesse
regional.
A área, objeto de estudo, pertence à bacia hidrográfica do rio Sorocaba e
Médio Tietê. Constituída de seis sub-bacias composta por drenagens de pequeno e
médio porte, que drenam para o rio Tietê, a saber em seis sub-bacias:
1) Médio Tietê Inferior;
2) Médio Tietê Médio;
3) Baixo Sorocaba;
4) Médio Sorocaba;
5) Médio Tietê Superior, e ;
6) Alto Sorocaba.
A bacia do rio Sorocaba compreende 19 municípios, e a pesquisa identifica,
caracteriza e apresenta o diagnóstico da situação socioeconômica e de saneamento
dessa região.
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Adotou-se o Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos do Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI 10), como base dos dados para a
formulação da proposta da pesquisa, por ser um importante instrumento de gestão
dos recursos hídricos (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2006a; 2008).
Utilizaram-se os fundamentos legais em relação aos recursos hídricos,
saneamento e consórcios.
Foram elaboradas ilustrações de diferentes formas para melhor apresentar os
dados e listar indicadores, possibilitando discutí-los e analisá-los e ao final, propor
diretrizes para gestão regional de saneamento básico.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa estão relacionados a seguir.
2.1 Objetivo geral
Apresentar proposta de diretrizes para gestão regional de saneamento básico
para bacia do rio Sorocaba, podendo servir de indicação para outras bacias
hidrográficas, devidamente adaptadas a cada situação específica.
2.2 Objetivos específicos
Para alcançar o objetivo geral, foram tratados os seguintes objetivos
específicos:
a) definição e caracterização da bacia hidrográfica em estudo;
b) realização do diagnóstico da situação socioeconômica e de saneamento
da região em estudo;
c) identificação e listagem dos indicadores que permitem avaliação e tomada
de decisão na gestão do saneamento básico;
d) análise e discussão dos dados compilados.
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
O método de pesquisa busca estabelecer diretrizes regionais integradas para
ações de saneamento básico, a partir de análise localizada de problemas
decorrentes de suas atividades específicas (indução). As premissas gerais de
solução obtidas em um processo de retroversão voltam a ser aplicadas nos temas
particulares da bacia (infraestrutura, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
dentre outros), em um sistema de gestão integrada (dedução) (KMETEUK FILHO,
2005).
Esse procedimento dialético de síntese (tese/problemas x antítese/soluções),
com abordagem de questões particulares para tratamento geral, e retorno para
aplicação em soluções específicas de forma integrada, permite também fundamentar
medidas de saneamento em outras bacias hidrográficas, com as devidas
adequações de cada diferente condição encontrada (KMETEUK FILHO, 2005).
A pesquisa é o processo formal, sistemático, controlado e crítico que se forma
no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades, processo esse
utilizado na bacia em estudo para levantamento dos dados (KMETEUK FILHO,
2005).
O estudo apoia-se na análise documental, que fornece a possibilidade de
reunir grande quantidade de informações para compreensão do objeto (estudo
descritivo). Desejo de conhecer a comunidade com interpretação dos dados obtidos
para encadear análises e conclusões que vão configurar em proposta de um plano
de intervenção na realidade estudada (TRIVIÑOS, 1995).
Os procedimentos metodológicos para a pesquisa são apresentados no
fluxograma da Figura 1, e consistem em:
a) fundamentação teórica sobre os assuntos de interesse, quais sejam:
saneamento, recursos hídricos, indicadores e fundamentos legais;
b) definição do objeto de estudo;
c) realização do diagnóstico e caracterização do objeto de estudo;
d) sistematização dos dados e indicadores;
e) agrupamento dos indicadores;
f) análise integrada dos dados e informações, e;
g) proposição de diretrizes para gestão regional de saneamento básico.
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Para a pesquisa dos dados da bacia do rio Sorocaba foi utilizado o Plano de
Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Sorocaba e Médio
Tietê (UGRHI 10), publicação de 2006 e 2008, por ser um dos mais importantes
instrumentos de gestão e gerenciamento dos recursos hídricos. Para complemento
dos dados pesquisou-se o acervo da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (SEADE), 2008, 2009 e 2010; do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 2008, 2009 e 2010; da Associação Paulista de Municípios (APM), 2008 e
2009 e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), 2008, 2009
e 2010.
Foram adotados para a pesquisa todos os municípios que lançam efluentes
domésticos no rio Sorocaba e em seus principais contribuintes. Assim, constituiu-se
um grupo de 19 municípios, formando as sub-bacias do Alto, Médio e Baixo
Sorocaba, com dois municípios da sub-bacia do Médio -Tietê Médio.
Para sistematizar os dados e indicadores foram construídos quadros e
gráficos; e as ilustrações cartográficas foram elaboradas mediante recortes da
UGRHI 10 – SMT, realizados na presente pesquisa.
Os indicadores foram agrupados segundo o modelo FPEIR – Força-motriz,
Pressão, Estado, Impacto e Resposta, adotado pela Agencia Européia do Ambiente
(AEA), também utilizado no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado
de São Paulo elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
A análise integrada efetiva-se pela identificação das fragilidades e
potencialidades encontradas nos dados e indicadores selecionados, com as
informações relevantes que possibilitarão a gestão regional de saneamento básico.
Na proposta de diretrizes para a gestão regional foram elaborados e
analisados o diagrama linear da rede hídrica e o quadro dos aspectos favoráveis e
desfavoráveis relativos à bacia do rio Sorocaba, com o objetivo de subsidiar a
tomada de decisão de forma integrada e interativa entre saneamento e as demais
políticas públicas.

23

FUNDAMENTAÇÀO TEÓRICA
saneamento
recursos hídricos
indicadores
fundamentos legais

DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
bacia hidrográfica do rio Sorocaba

REALIZAÇÃO do DIAGNÓSTICO e CARACTERIZAÇÃO
do OBJETO DE ESTUDO
Plano de Bacia, Seade, IBGE, APM, SMA/SP

SISTEMATIZAÇÃO dos DADOS e INDICADORES
quadros e gráficos

AGRUPAMENTO DOS INDICADORES
cinco categorias - modelo FPEIR

ANÁLISE INTEGRADA
fragilidades e potencialidades

PROPOSIÇÃO de
DIRETRIZES PARA
GESTÃO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos
Fonte: Elaborada pela autora (2010)
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para

desenvolvimento

dos

trabalhos

foram

pesquisados

os

temas

relacionados ao saneamento básico, recursos hídricos, indicadores ambientais e
legislação.
Em relação ao saneamento, foram apresentados os conceitos e abordagem
histórica sobre o assunto, assim como a Lei Federal que estabelece as Diretrizes
Nacionais para o Saneamento Básico (BRASIL, 2007).
A importância da água para a vida, e os recursos hídricos como parcelas de
água de uma área ou região disponível para os diferentes usos, fazem parte dessa
fundamentação teórica. Foram objetos de discussão a Política de Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo, sobre conceito e importância da bacia hidrográfica como
unidade de planejamento e o Plano de Bacia como ferramenta fundamental para o
desenvolvimento

da

proposta

da

pesquisa

(INSTITUTO

DE

PESQUISAS

TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006b).
Diante da necessidade de informações sobre determinadas situações, sejam
socioeconômica, ambiental, de saneamento, de recursos hídricos e pelas suas
possíveis inter-relações, os indicadores se revelam excelentes parâmetros, que de
maneira simples e objetiva descrevem a ocorrência de determinado fenômeno.
As interações entre os temas foram analisadas por meio de modelos de
agrupamentos dos indicadores.
Os aspectos legais abordados destacam sua importância normativa,
especificamente nos assuntos relacionados ao saneamento, recursos hídricos e
consórcio público.
4.1 Saneamento
O conceito de saneamento pode ser entendido como o controle dos fatores
do meio físico que o homem habita, meio esse que pode exercer um efeito deletério
sobre o seu bem-estar físico, mental e social, ou seja, sobre sua saúde. E o conceito
de saúde, é o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo e não apenas
ausência de doenças (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1997 apud (PHILIPPI
JUNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004).
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As atividades previstas pelo saneamento compreendem o abastecimento de
água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana, a coleta e destinação final dos
resíduos sólidos, o controle de vetores, educação em saúde pública e ambiental, o
controle da poluição ambiental, o saneamento dos alimentos, o saneamento em
situações de emergências, entre outras atividades (PHILIPPI JUNIOR; ROMÉRO;
BRUNA, 2004).
De acordo com o Artigo 3º, da Lei Federal nº 11.445, saneamento básico é o
conjunto de serviços, infra-estrutura e instalações operacionais de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007).
Considerando-se esses conceitos, apresenta-se a seguir condições do
saneamento básico e um breve histórico geral.
“Os problemas de água e esgoto nunca foram devidamente enfrentados
porque sua solução não é das que aparecem, já que colocar canos debaixo da terra
não dá prestígio para ninguém, nem rende votos” (FOLHA DE SÃO PAULO, 1971
apud JACOBI, 1985, p.140).
Mais de três milhões de pessoas que vivem na capital de São Paulo
bebem água poluída e tão cedo não haverá possibilidade de eliminar
esse grave problema. Isto se dando principalmente em decorrência
da falta de esgotamento e serviços de água encanada. (JORNAL DA
TARDE, 1974 apud JACOBI, 1985, p.141).
Água contaminada e ausência de saneamento matam 12 milhões de
pessoas em todo o mundo, a maior parte delas vivendo em países
em desenvolvimento. (REVISTA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E
MEIO AMBIENTE, 2001 apud CAVINATTO, 2003, p.34).
O nó do saneamento - alta na coleta de esgoto se refletiu em ganhos
na saúde, mas metade da população ainda não tem acesso ao
serviço, é o que reflete o estudo que aponta um pequeno salto na
coleta de esgoto em 2007, apesar do país ainda estar muito longe da
universalização,atingindo 49,9% de casas que tem coleta de esgoto
(LUCENA, 2008).
Dívida sanitária – empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID à SABESP promete ampliar coleta e
tratamento de esgoto em São Paulo, mas avanço no país é lento”,
recurso para a terceira etapa do Projeto Tietê, que passaria de 70 a
84% do esgoto tratado (LUCENA, 2009).

Em 2010, continuam as publicações. Dados da Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico do IBGE, divulgada em agosto de 2010, revela que um quinto
das cidades despeja seu esgoto de forma inadequada, em fossa sem tratamento,
em corpos d’água e a céu aberto. “Metade das casas ainda não tem esgoto. Em 8
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anos, passou de 33,5% para 45,7% o total de domicílios que dispões da rede,
segundo pesquisa do IBGE” (FORNETTI, 2010).
Outro estudo realizado pelo IBGE foi em relação aos domicílios. […] “43% dos
domicílios são inadequados. Pesquisa do IBGE leva em conta coleta de lixo,
abastecimento de água, esgoto e número de moradores por quarto” (MENCHEN;
GRELLET, 2010).
De acordo com o estudo realizado a inexistência de um sistema de
esgotamento adequado foi o problema mais comum, apesar da situação ter
melhorado ao longo dos anos. Em 1992, 63,2% dos domicílios não eram adequados,
e em 2008, 43% continuavam inadequados (MENCHEN; GRELLET, 2010).
Os artigos jornalísticos noticiam sérios problemas existentes, por décadas, em
relação ao saneamento, por isso a necessidade de se continuar na busca de
soluções e ações efetivas para mudança desse cenário.
O fato do ser humano não conseguir viver longe da água e dos resíduos que
produz, parece que acompanha as mais remotas civilizações.
O homem primitivo, nômade, que mudava constantemente de lugar, sempre
deixava restos de alimentos e dejetos dentro da própria habitação. Quando fixava
moradia sentia a necessidade de limpá-la jogando fora os resíduos de caça e pesca
(PHILIPPI JUNIOR, 1992).
A quantidade de resíduos produzida não era suficiente para causar alterações
ambientais significativas, devido seus hábitos, pois consumiam apenas o essencial
para a sobrevivência, além do baixo número de habitantes na época (CAVINATTO,
2003).
Com o passar do tempo, a população aumentou e passou a exigir cada vez
mais dos recursos naturais como o solo e a água. Surgiram iniciativas de
armazenamento da água e ao mesmo tempo procuravam novas fontes com a
perfuração de poços (CAVINATTO, 2003).
Ressaltam-se os Incas que construíram sistemas de canalização de água
para irrigação, os romanos com as construções dos aquedutos destinados ao
transporte de água, que abasteciam dezenas de termas. Também supriam lagos,
fontes artificiais, e também se destacaram na construção de redes de esgoto e de
canalização para escoamento das águas de chuva nas cidades. Há relatos que por
volta do ano 300 d.C. existia em Roma mais de trezentos banhos públicos, que
consumiam cerca de 3 milhões de litros de água por dia (CAVINATTO, 2003).
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Em relação aos hábitos de higiene, nessa época as residências não possuíam
sanitários. Era comum, as pessoas evacuarem diretamente no solo e a população
mais rica usava recipiente para fazer suas necessidades e em seguida descarregava
o conteúdo em local próximo da moradia, o que com as chuvas os dejetos eram
levados para os rios, contaminando as águas (CAVINATTO, 2003).
Japoneses filtravam a água em vasos de porcelana para tornar mais limpa a
fim de utilizá-la nas atividades domésticas. Os egípcios costumavam armazenar
água em grandes potes de barro durante aproximadamente um ano, para resultar
num líquido transparente e potável. Os chineses faziam purificação da água através
da capilaridade, onde o líquido era passado de uma vasilha para outra por meio de
tiras de tecido, que removiam a sujeira (CAVINATTO, 2003).
Durante a Idade Média, os hábitos de higiene eram semelhantes às
civilizações passadas. Com o desenvolvimento industrial, meados do século XVIII,
principalmente na Inglaterra, França e Bélgica, com crescimento industrial e
populacional marcante, os serviços de suprimento de água, limpeza de ruas não
acompanharam essa expansão, os detritos eram acumulados em recipientes e
transferidos para reservatórios públicos. Este período foi marcado por graves
epidemias como a febre tifóide e cólera (CAVINATTO, 2003).
Nessa época, surgiram pesquisas na área médica e foi quando Pasteur e
outros pesquisadores descobriram que doenças infecciosas eram causadas por
microorganismos patogênicos, entendendo também o processo de transmissão de
doenças pela água e outros meios contaminados (ROSEN, 1994).
Desde os primórdios da urbanização as ações de saneamento sempre
estiveram articuladas às de saúde pública. Com a chegada da cidade industrial, as
preocupações sanitárias ampliaram-se, criando uma forte relação entre a produção
da cidade, as condições de saneamento e o nível de saúde da população (ROSEN,
1994).
Essas situações proporcionaram a busca por soluções para tratar esgoto e
possibilitar o abastecimento de água de boa qualidade para os centros urbanos.
No Brasil, a história do saneamento pode ser dividida em oito fases. A
primeira fase se dá com Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, quando manda escavar o
primeiro poço para abastecimento de água. Em 1723, surgiu o primeiro aqueduto
transportando água do rio Carioca em direção ao chafariz, atualmente conhecido
como os Arcos da Lapa (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
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O primeiro chafariz construído em São Paulo foi em 1744, logo depois foram
construídas linhas adutoras para o Convento da Luz. Nesse período as ações
resumiam-se

à

drenagem

dos

terrenos

e

instalação

de

chafarizes

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
Nos meados do século XIX, entre 1857 e 1877, ocorre a segunda fase
histórica, quando acontece a organização dos serviços básicos de saneamento, e as
províncias entregaram as concessões às companhias estrangeiras, principalmente
inglesas CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
Em São Paulo, a empresa Achilles Martin constrói o primeiro sistema de água
encanada, entre 1857 e 1877. No Rio de Janeiro, em 1876 é inaugurada a pioneira
Estação de Tratamento de Água (ETA), com a invenção do decantador Dortmund
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
O início do século XX é considerado a origem da terceira fase, com a
insatisfação da população pela qualidade dos serviços prestados pelas empresas
estrangeiras, ocorre a estatização dos serviços (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
MUNICÍPIOS, 2009).
Na quarta fase surgem as autarquias e mecanismos de financiamento para
abastecimento de água, com influência do Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP), que após a segunda guerra passou a ser denominada Fundação SESP,
antecedendo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).
Por volta de 1930, Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista, colaborou com
obras de sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto, sendo uma obra
marcante a rede de canais de drenagem em Santos (CAVINATTO, 2003).
No período de 1950 a 1960, a quinta fase, são criadas as empresas de
economia mista, quando tem destacada a participação do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), com empréstimos, que previam o reembolso via tarifas e
exigiam autonomia cada vez maior das companhias (CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS MUNICÍPIOS, 2009).
Tal situação se modifica, somente a partir de 1971, com a criação do Plano
Nacional de Saneamento (PLANASA), considerada a sexta fase, que define metas
setoriais para todo o país e também instrumentos institucionais e financeiros para
sua implantação. O órgão executor eram as empresas estaduais de saneamento e o
órgão financiador o Banco Nacional de Habitação (BNH), (CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
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Além dos recursos do BNH utilizados nas operações de financiamento para
saneamento, foram autorizados os do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
Com a extinção do BNH, em 1986 e a falência do PLANASA, o setor de
Saneamento viveu um vazio institucional, que caracteriza a sétima fase. Enfrentando
o desafio de superá-lo, em 1991, a Câmara Federal inicia os debates com a
tramitação do Projeto de Lei nº 199, que dispõe sobre a Política Nacional de
Saneamento (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
O projeto foi vetado integralmente sob a justificativa do Governo Federal de o
mesmo ser incompatível com a lei das concessões, num momento em que se
discutia a participação direta da iniciativa privada na administração do serviço de
saneamento (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
A estratégia de privatização foi proposta no Projeto de Lei do Senado nº 266
/1996, que estabelecia diretrizes para o exercício do poder concedente, o interrelacionamento entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios e a transferência
da titularidade dos serviços para os Estados.
Outra iniciativa ocorreu quando o Governo Federal encaminhou, em regime
de urgência constitucional, o Projeto de Lei nº 4.147/2001, que buscava tomar a
titularidade dos serviços de saneamento dos municípios e abria caminho para
privatização do setor.
A oitava fase da história é marcada por intensa luta dos municípios pela
titularidade dos serviços de saneamento, sendo sancionada a Lei Federal nº 11.445,
em 5 de janeiro de 2007, considerada o Marco Regulatório para o setor
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009).
A Lei Federal nº 11.445 (BRASIL, 2007) estabelece as diretrizes nacionais
para o saneamento básico, considerando o conjunto de serviços, infraestrutura e
instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e da drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas.
A aprovação da Lei Federal nº 11.445 (BRASIL, 2007), supriu uma importante
lacuna

em

termos

de

políticas

públicas.

Seus

princípios

incorporam

a

universalização dos serviços públicos de saneamento básico, o controle social, o
fortalecimento do papel dos municípios, a intersetorialidade com articulação das
políticas de desenvolvimento urbano, de saúde, de habitação, de combate à
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pobreza. Considera as peculiaridades locais e regionais para o alcance da
salubridade ambiental adequada às condições dignas de vida (BRASIL, 2007).
Em 21 de junho de 2010 foi publicado o Decreto nº 7.217 (BRASIL, 2010) que
regulamenta a Lei Federal nº 11.445 e que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e dá outras providências.
4.2 Recursos Hídricos
A água é um recurso natural, essencial à vida, parte integrante dos seres
vivos, presente em toda a natureza, destinando-se aos mais diversos fins, além de
diluir e transportar esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos das atividades
rurais e urbanas (BARTH; BARBOSA, 1999).
Embora mais de dois terços da superfície do globo terrestre seja coberta pela
água dos mares e oceanos, a situação deste recurso em nosso planeta está longe
da abundância que sugere a imagem do “planeta água” (MINISTÉRIO MEIO
AMBIENTE, 1999).
Com o passar dos tempos, formaram-se os diferentes reservatórios naturais:
na atmosfera, o vapor d’água; em superfície, os mares, oceanos, rios e lagos e em
subsuperfície, a água subterrânea. A água subterrânea formou-se pela infiltração de
água superficial no solo e nas rochas, processo que continua ocorrendo, sendo a
chuva um dos principais agentes de alimentação ou recarga (MINISTÉRIO MEIO
AMBIENTE, 1999).
As águas que atingem a superfície do solo, a partir das chuvas, podem
infiltrar-se por efeito das forças de gravidade e de capilaridade. O destino, em função
das características do subsolo, do relevo do terreno e da ação da vegetação, podese denominar de fase subterrânea do ciclo hidrológico (PINTO et al., 1976).
Verifica-se com muita freqüência a concentração de população humana, de
indústrias, de atividades agrícolas fazendo uso excessivo da capacidade hídrica das
bacias, de regiões hidrográficas e dos aqüíferos. Nessas condições, a água passa a
ser escassa e torna-se indisponível para os usos mais exigentes quanto aos padrões
de qualidade (BARTH; BARBOSA, 1999).
Dessa forma, os recursos hídricos compreendem as parcelas de água de uma
área ou região que estão disponíveis para qualquer tipo de uso, podendo ser
superficiais ou subterrâneos (BARTH; BARBOSA, 1999).
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Portanto, a questão da escassez dos recursos hídricos não pode ser vista
apenas em termos quantitativos, sendo uma questão social relacionada também a
padrões de desenvolvimento econômico (urbanização, industrialização, irrigação), de
demanda e de qualidade das águas.
4.2.1 Política dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), ao longo dos últimos
50 anos, acumulou experiência e tradição no gerenciamento dos recursos hídricos
do Estado de São Paulo (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA,
2002).
Como executor do Código de Águas, de 1934, no Estado de São Paulo, teve
papel importante nas articulações com o Governo Federal, principalmente nos anos
80, por intermédio das Comissões de Integração criadas pelo Ministério das Minas e
Energia, na questão de outorga para uso das águas (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA, 2002).
Prevendo um quadro crítico de demanda e disponibilidade, com potenciais
conflitos no setor de recursos hídricos, o DAEE instituiu em seu organograma
Diretorias de Bacia Hidrográfica, para atuar de forma descentralizada, junto ao
município, adotando a bacia hidrográfica como unidade física e territorial de
planejamento e gestão, princípio que mais tarde viria a ser inscrito na Constituição
Federal de 1988, e na Constituição Estadual de 1989 (DEPARTAMENTO DE
ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 2002).
Após longos debates, com importante atuação do corpo técnico do DAEE, foi
sancionada a Lei Estadual nº 7.663, em 30 de dezembro de 1991 (SÃO PAULO,
1991), que ao regulamentar o artigo 205 da Constituição Estadual, institui o Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH), e dispõe sobre a
Política Estadual de Recursos Hídricos.
A Política Estadual de Recursos Hídricos tem como objetivo assegurar que a
água, recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bemestar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios,
por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo o território paulista
(DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 2002).
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Dota-se então o Estado de São Paulo de uma legislação que serve de base à
União e a outros Estados.
Em 1993, pela Lei Estadual nº 8.275 (SÃO PAULO, 1993b), é criada a
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras. Também, nesse ano a
Deliberação CRH nº 2, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aprova as
normas gerais para composição, organização, competência e funcionamento dos
Comitês de Bacias Hidrográficas, de acordo com o disposto em artigos da Lei
Estadual nº 7.663 de 1991 (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA,
2002).
A Política Estadual de Recursos Hídricos cria o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (FEHIDRO), sendo regulamentado pelo Decreto nº 37.300 de 25 de agosto
de 1993 (SÃO PAULO, 1993a), destinado a dar suporte financeiro àquela Política.
Em, 27 de dezembro de 1994, o governador, decreta e promulga da Lei
Estadual nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994), que dispõe sobre o Plano Estadual de
Recursos Hídricos, a ser implantado no período de1994 a 1995, em conformidade
com a Lei nº 7.663 de 1991 (SÃO PAULO, 1991), que instituiu normas e orientação
para a Política Estadual (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA,
2002).
O Plano Estadual estabelece no Capítulo II a divisão hidrográfica do Estado
de São Paulo em 22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (UGRHI), que deverá ser adotada pelos órgãos participantes do SIGRH
conforme Mapa da Figura 2.
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Figura 2 - Mapa das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo
Fonte: Sistema de Informação para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo (2009)

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), delibera em 20 de
dezembro de 1994, o acolhimento e a instalação de quatro Comitês de Bacias e
prevê prazo para instalação de mais dois, entre eles o Comitê da Bacia Hidrográfica
do rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), previsto para estar instalado até março
de 1995 (SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E OBRAS,
2002).
Somente em 1997 ocorre a regulamentação do dispositivo constitucional, com
a Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional
de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos (BRASIL, 1997).
A gestão integrada, descentralizada e participativa, instituída pela política das
águas, formou o sistema integrado, com: Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e Distrito Federal; os Comitês de
Bacia Hidrográfica; os órgãos dos poderes público federal, estaduais e municipais,
cujas competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos e as Agências
de Água (SÃO PAULO, 2004).
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Em 1998, pela Lei Estadual nº 10.020 (SÃO PAULO, 1998), fica o poder
executivo autorizado a participar da constituição de Fundações Agências de Bacias
Hidrográficas, dirigidas aos corpos de água superficiais e subterrâneos de domínio
do Estado de São Paulo, sendo criadas a partir do início da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos, conforme parágrafo segundo do artigo 29 da Política Estadual
(DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 2002).
Após três anos de publicada a Política Nacional de Recursos Hídricos, em 17
de julho de 2000, a Lei Federal nº 9.984, dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas (ANA), entidade federal de implementação da Política Nacional.
Após a criação da ANA, foram publicados Decretos e Resoluções sobre
diretrizes para gestão de águas subterrâneas, elaboração dos Planos de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas, entre outras (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA, 2002).
A Política Estadual de Recursos Hídricos, no Artigo 17, estabelece que os
planos de bacia contenham, entre outros elementos, as diretrizes gerais, a nível
regional, capazes de orientar os planos municipais; as metas de curto, médio e longo
prazos para se atingir índices progressivos de recuperação, proteção e conservação
dos recursos hídricos e os programas regionais; o que pela Deliberação do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CRH) nº 62 de 2006, aprova prazo e procedimentos
para elaboração desses Planos de Bacia Hidrográfica (SÃO PAULO, 1991).
Em dezembro de 2006, foi finalizado o Plano de Bacia da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI 10),
Relatório Técnico nº 91.265-205, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo (IPT), financiado com recursos do FEHIDRO.
O Plano de Bacia foi apresentado e aprovado na Assembléia do Comitê da
Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) realizada no município
de Cerquilho, em 9 de fevereiro de 2007.
Em outubro de 2008, em Assembléia realizada na Universidade Federal de
São Carlos (UFSCAR), Campus de Sorocaba, foi apresentado e aprovado o
segundo Plano de Bacia do Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI 10), atendendo a
Deliberação CRH nº 62, que faz a revisão do Plano elaborado em 2006.
A criação de um sistema institucional foi fundamental, permitindo que a União,
os estados, os municípios, os usuários e a sociedade civil organizada, se
articulassem e negociassem o gerenciamento de recursos hídricos nas bacias
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hidrográficas de forma harmônica e integrada (INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
4.2.2 Bacia Hidrográfica
Um rio ou um trecho de rio não é um sistema isolado. Os rios constituem
ecossistemas abertos e lineares, cujas características variam ao longo do tempo e
espaço. Os sistemas fluviais importam e exportam, dinamicamente, nutrientes,
energia e água (WELCOMME, 1980 apud LIMA et.al., 2006).
Bacia hidrográfica está associada à existência de nascentes, divisores de
águas e às características dos cursos de água, principais e secundários,
denominados afluentes e subafluentes sendo o conjunto de terras drenadas por um
rio principal, seus afluentes e subafluentes (LIMA et.al., 2006).
Uma bacia evidencia a hierarquização dos rios, a organização natural que por
ordem vai de menor volume para os mais caudalosos, das partes mais altas para as
mais baixas (LIMA et.al., 2006).
O canal principal de um rio recebe fluxo de tributários com diferenças
químicas, físicas e biológicas. Esses tributários são redes que expressam a
totalidade dos compartimentos que drenam. Portanto, o rio deve ser visto como parte
de uma rede de drenagem, além de elo para entender o comportamento de outros
elementos do sistema como a geologia, geomorfologia, hidrologia, clima e
vegetação. (DAVIES, 1986 apud LIMA et al., 2006).
Assim, o conceito de bacia hidrográfica como unidade geomorfológica, bem
como qualquer ponto da superfície terrestre faz parte de uma bacia hidrográfica, que
deve fazer parte de um todo (LIMA et.al., 2006).
Para os hidrologistas, a bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, é uma área
definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou um sistema conectado
de cursos d’água, tal que toda vazão efluente seja descarregada através de uma
simples saída (VILLELA; MATTOS, 1975).
O termo bacia hidrográfica está presente na Lei Federal nº 9.433 de
08/01/1997 (BRASIL, 1997), que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Em seu Artigo 1º define: “[...] a bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).” Também na Lei
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Federal nº 11.445, no Artigo 48, item X (BRASIL, 2007), adota a bacia hidrográfica
como unidade de referência para o planejamento de suas ações.
A adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão impõe um novo
recorte espacial sobre a malha federativa do país, pois os limites das bacias muitas
vezes ultrapassam municípios, estados e regiões, e em alguns casos países (PIRES
DO RIO; PEIXOTO, 2001).
Bacia hidrográfica é um sistema de natureza dinâmica, no qual todas as
alterações produzidas em qualquer ponto do sistema atingem o caminho das águas,
refletindo-se a jusante até alcançar o corpo receptor final (CASTRO, 1995).
Para Yassuda (1993), bacia hidrográfica é um palco unitário de interação das
águas com meio físico, biótico e o meio social, econômico e cultural.
A bacia hidrográfica considerada como unidade de planejamento integrado
permite ações de manejo, bem como o monitoramento ambiental por intermédio de
indicadores que sinalizam mudanças desejáveis ou indesejáveis que estejam
ocorrendo; possibilitando a melhoria da qualidade de vida, das condições ambientais
e de saúde pública, uma das mais importantes diretrizes da Política Nacional de
Saneamento Básico. Bacia hidrográfica cria uma nova lógica espacial.
4.2.3 Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Em atendimento às normas de orientação à Política Estadual de Recursos
Hídricos, Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991), o Artigo 20 delibera que constará do
Plano Estadual de Recursos Hídricos a divisão hidrográfica do Estado de São Paulo,
que definirá unidades hidrográficas.
O Artigo 4º, da Lei nº 9.034, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos
Hídricos, aprova a divisão do Estado de São Paulo em 22 (vinte e duas) Unidades
Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI).
Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) são colegiados instituídos por lei
no âmbito do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, considerados também como a
base da gestão participativa e integrada da água, com papel deliberativo, composto
por representantes dos municípios – os prefeitos, de órgãos estaduais e
representantes da sociedade civil, considerados como parlamento das águas, com
atuação em unidades hidrográficas estabelecidas pelo Plano Estadual de Recursos
Hídricos.
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O objeto de estudo desta pesquisa trata da bacia do rio Sorocaba, que
pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê/Sorocaba
(UGRHI 10).
A Unidade é composta por 34 (trinta e quatro) municípios, constituindo 6
(seis) sub-bacias, conforme mapa da Figura 3, com população em torno de 1,9
milhão de habitantes (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS,
2010). Seu balanço hídrico apresenta uma situação crítica, com uma disponibilidade
total de 29,8 m3/s e uma demanda de 19,29 m3/s (SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).
Os principais rios da bacia são Médio Tietê, Sorocaba, Pirajibu, Ipanema,
Tatuí e Sarapuí, e o reservatório de Itupararanga.

Figura 3 - Mapa das sub-bacias da UGRHI 10
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)

A bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê (SMT) começou a
industrializar-se a partir dos anos 1970, intensificando-se a partir dos anos 1980,
quando recebeu boa parte das indústrias, que saindo de São Paulo, deslocaram-se
para o interior (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2010).
Em relação às atividades econômicas, predomina atividade industrial, com
destaque para os ramos da indústria alimentícia, metalúrgica e extrativista, e para
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agricultura com os cultivos de cana-de-açúcar, milho e hortaliças. Registra-se grande
urbanização com elevado número de loteamentos.
Para elaborar um diagnóstico da situação ambiental, estabelecer metas e um
plano de ações, foi elaborado, em 2000, o Relatório de Situação e Caracterização
Geral da Bacia dos rios Sorocaba e Médio Tietê. Denominado Relatório Zero,
trabalho que reuniu dados e informações sobre a bacia servindo de subsídios para
elaboração do Plano de Bacia.
O Plano de Bacia é considerado um dos principais instrumentos de gestão
para o planejamento plurianual de ações voltadas para os recursos hídricos,
atendendo a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) - Lei Estadual nº
7.663/91 (SÃO PAULO, 1991). Objetiva organizar os elementos técnicos de
interesse e estabelecer objetivos, diretrizes, critérios e intervenções ou ações
necessárias para o gerenciamento dos recursos hídricos.
O primeiro Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Sorocaba e médio Tietê (UGRHI – 10), que atendeu às recomendações
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), foi desenvolvido pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), finalizado em dezembro de 2006, com revisão
elaborada e concluída em 2008, pela mesma entidade.
O Plano de Bacia é composto de texto, mapas, quadros, metas e ações
indicadas para serem realizadas no período de 2008 a 2019, sendo estabelecidas
ações para implementação nos períodos de curto (2008/2011), médio (2012/2015) e
longo prazo (2016/2019). As propostas foram apresentadas por sub-bacias, por
município, ou para UGHRI, de acordo com as metas principais estabelecidas no
Plano de Bacia de 2006 (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
As ações foram levantadas, discutidas e propostas nas Consultas Públicas
por sub-bacia, na Audiência Pública e pela equipe executora, representando o
desdobramento final a partir de cada meta a ser desenvolvida em curto, médio ou
longo prazo na Bacia dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
A avaliação dos resultados do processo de participação nos trabalhos, pelos
representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê CBH-SMT e da comunidade da região, demonstrou que a própria região pode
contribuir no desenvolvimento de planejamento participativo local; já nas questões
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intra ou inter-regional há dificuldade de percepção (INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
Nas Consultas Públicas, foram discutidos problemas que afetam direta ou
indiretamente a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos, bem como as
possíveis soluções, baseada nos temas: desmatamento, poluição e vulnerabilidades,
água – oferta, demandas e perdas, erosão e assoreamento.
Os aspectos de diagnósticos que foram tabulados e/ou espacializados em
mapas, seguiram a proposta da Deliberação 62 do CRH, com adequações adotadas
pela Equipe Técnica e a Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP do CBH-SMT,
sendo: limites da UGRHI e sub-bacias; municípios e outros núcleos urbanos; malha
viária; rede hidrográfica; demografia; cobertura vegetal e áreas protegidas por lei;
ofertas e demandas de água; saneamento ambiental; suscetibilidade à erosão;
vulnerabilidade dos aqüíferos; internações decorrentes de doenças de transmissão
hídrica; indicadores de qualidade da água, pontos de monitoramento de chuvas,
descargas dos rios e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2006a).
A partir do quadro geral da situação dos recursos hídricos da UGRHI 10,
foram definidas metas e ações para o Plano de Bacia, sendo apresentadas 14 metas
principais (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2006a):
1)

alcançar e/ou manter 100% na coleta do esgoto urbano;

2)

alcançar e/ou manter 100% de esgoto urbano tratado;

3)

implantar e/ou ampliar e/ou adequar e/ou recuperar sistemas de
destinação de resíduos sólidos domésticos nos 34 municípios da bacia;

4)

alcançar e/ou manter a universalização na distribuição de água;

5)

alcançar e/ou manter a universalização no tratamento de água;

6)

elaborar programas de conservação de água para combate a perdas nos
municípios da Bacia;

7)

combater os problemas de erosão urbana de médio e grande porte em
83 feições já cadastradas;
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8)

elaborar Planos Diretores de Macrodrenagem Urbana para todas as
cidades com mais de 10.000 habitantes;

9)

efetuar estudos para delimitação de áreas de restrição e controle do uso
das águas subterrâneas em 15 locais contaminados;

10) diminuir em 30% o déficit atual de vegetação em Áreas de Preservação
Permanente (APP);
11) diminuir em 10% o déficit atual de vegetação de Reserva legal;
12) recompor, adensar e operar a rede de monitoramento hidrológico;
13) preparar e manter as bases técnicas necessárias para o gerenciamento
de recursos hídricos da Bacia, e;
14) adotar e manter atualizados os mecanismos de pesquisa, capacitação e
educação ambiental para todos os segmentos do Comitê.

Verifica-se que das 14 metas principais propostas no Plano de Bacia, sete
delas relacionam-se ao saneamento básico, ou seja: universalização da coleta e do
tratamento do esgoto, da distribuição e do tratamento da água, destinação dos
resíduos sólidos, o combate às perdas de água e drenagem urbana.
Conclui-se que, o Plano de Bacia da UGRHI 10 (INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a; 2008), foi a ferramenta
fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa, pois atende às necessidades
de cunho regional no âmbito de uma bacia, ou das sub-bacias que a compõem e
contribui de forma estratégica para o entendimento de soluções e problemas
qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos, possibilitando seu planejamento e
gerenciamento.
4.3 Indicadores
Os indicadores podem ser considerados ferramentas básicas que contêm
dados ou informações qualitativas ou quantitativas que possibilitam conhecer,
monitorar, acompanhar e avaliar determinada variável. Permitem interpretação da
realidade e fornecem subsídios para tomada de decisão (BELLEN, 2005).
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Bons indicadores devem ter a capacidade de gerar modelos que representam
realidades. Um indicador deve vir enriquecido de entendimento técnico, político e
social (SANTOS, 2004).
Os indicadores individualmente não conseguem exprimir a totalidade das
relações reais existentes, assim cada realidade pode eventualmente exigir múltiplos
indicadores que requeiram mais de uma variável ou dimensão (SANTOS, 2004).
As interações entre as atividades humanas e os recursos naturais podem ser
analisadas por meio de indicadores de pressão, estado e resposta, conforme o
modelo PER, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), (CARVALHO et.al., 2008).
O modelo PER é usado internacionalmente para apresentação e análise de
estatísticas ambientais, que permite relacionar cada problema ambiental às suas
causas e às respectivas medidas utilizadas para combatê-los (CARVALHO et.al.,
2008).
A categoria Pressão reúne indicadores que apresentam as pressões que as
atividades humanas exercem sobre o meio ambiente. Para o Estado são indicadores
que expressam as condições do meio ambiente tanto em termos quantitativos
quanto qualitativos. Os indicadores de Resposta mostram a reação do governo e da
sociedade às mudanças das condições ambientais, medidas para diminuir ou anular
as pressões para com isso melhorar o estado do meio ambiente (HOLMES, 2008).
Adotada pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
em 1995, três variantes do modelo PER, a saber: FER – Força motriz – Estado Resposta, PEIR – Pressão – Estado – Impacto - Resposta e FPEIR – Força motriz –
Pressão –Estado – Impacto - Resposta (CARVALHO et.al., 2008).
A FER substitui a pressão pela Força motriz (F) que representa o que está por
trás das pressões, as atividades humanas que provocam impacto sobre o meio
ambiente (FIDALGO, 2003).
O modelo PEIR inclui o Impacto (I) no PER, considerando os indicadores que
medem as conseqüências da degradação ambiental sobre o homem e seu entorno.
E o modelo FPEIR é a inclusão da Força motriz e o Impacto no PER (CARVALHO
et.al., 2008).
Agencias ambientais internacionais, como Environmental Protection Agency
(EPA), Agência Européia do Ambiente (AEA) e o Programa das Nações Unidas para
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o Meio Ambiente – PNUMA adotam o modelo FPEIR (SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009b).
O Quadro 1 sintetiza o Modelo FPEIR sendo o mais abrangente em termos
de tipologia e inter-relações entre as categorias de indicadores, quais sejam: Força
motriz – Pressão – Estado – Impacto – Resposta (HOLMES, 2008).

FORÇA
MOTRIZ

RESPOSTA

PRESSÃO
IMPACTO
ESTADO

Quadro 1 – Modelo FPEIR: Força motriz – Pressão – Estado – Impacto – Resposta
Fonte: Holmes (2008)

A seguir, consideram-se algumas proposições pertinentes que colaboram
para identificação de indicadores para esta pesquisa.
Garcias e Nucci (1992) propuseram 76 indicadores de qualidade dos serviços
de infra-estrutura urbana e saneamento, considerando aspectos econômicos, sociais
e de saúde pública.
Galvão et al. (1998), sugerem como indicadores para avaliar a água para
consumo humano: cobertura dos serviços coletivos de abastecimento de água;
qualidade da água distribuída utilizando-se dos teores de cloro residual nela
monitorados, índices de contaminação por coliformes, intermitência do serviço e
formas de armazenamento da água; quantidade de água consumida por habitante;
pressões no sistema distribuidor; e avaliação quantitativa e qualitativa dos
mananciais.
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A Câmara Técnica de Planejamento, instituída por deliberação do Conselho
Estadual de Saneamento, com o objetivo de elaborar o Relatório de Salubridade
Ambiental e de propor diretrizes para aplicação de recursos, criou o Indicador de
Salubridade Ambiental (ISA), (PIZA; GREGORI, 1999).
Esse indicador permitirá identificar as demandas para melhoria dos serviços:
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e coleta e disposição
final do lixo; elaborar programa corretivo e preventivo de controle de vetores, e
formular uma política de investimento compatível com a capacidade de cada
município. O ISA é composto por indicadores: de saneamento, socioeconômico, de
saúde pública e dos recursos hídricos (PIZA; GREGORI, 1999).
Sarmento et al. (1999) estabeleceram indicadores de desempenho para os
setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário que abrangem os
sistemas de produção de água, distribuição de água, esgotamento sanitário,
atendimento ao usuário e impacto ambiental.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) propôs indicadores
para avaliar a adequação dos serviços prestados pelas concessionárias estaduais
de água e esgoto, visando atender ao que estabelece a Lei de Concessão dos
Serviços Públicos nº. 8.987/95 (BRASIL, 1995). Esse dispositivo determina que um
serviço para ser adequado deve satisfazer as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação
de serviços e modicidade das tarifas.
Para realizarem uma avaliação sanitária e de saúde do estado da Bahia,
definiram um Índice Geral que é composto pelos índices de desenvolvimento
econômico, de desenvolvimento social, de saneamento e de saúde (ALMEIDA, 1999
apud BORJA; MORAES, 2003a).
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), por meio da Coordenação Geral
de Vigilância Ambiental (CGVAM) com o apoio da Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) vêm realizando discussões para a definição de indicadores para a
vigilância da qualidade da água para consumo humano (BORJA; MORAES, 2003a).
O Ministério da Saúde elegeu três indicadores de saneamento: população
urbana atendida com rede geral de abastecimento de água, de esgotamento
sanitário e por coleta de lixo. Esses indicadores mostram-se limitados para avaliar
condições do saneamento, pois não consideram itens relevantes como: tipo de
serviço de saneamento no meio rural, omissão de indicadores sobre drenagem das
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águas pluviais e de vetores transmissores de doenças, entre outros (BORJA;
MORAES, 2003a).
Notam-se relevantes tentativas em estabelecer a relação saúde e ambiente.
No entanto, face a variáveis envolvidas e a relação entre elas, há necessidade de
estudos que busquem identificar os indicadores mais relevantes de forma a
simplificar um futuro sistema de indicadores (BORJA; MORAES, 2003b).
Há uma relação direta entre as condições de saneamento e de saúde. As
condições adequadas de saneamento resultam em melhoria da qualidade de vida e
em benefícios como controle e prevenção de doenças, práticas de hábitos
higiênicos, conforto e bem-estar, aumento da expectativa de vida e da produtividade
econômica. Em áreas carentes e excluídas da rede básica de serviços públicos, a
falta de acesso ao saneamento é fator agravante das condições precárias de vida
(GÜNTHE, 2008).
O Ministério da Saúde (MS) por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS) publica dados e indicadores para subsidiar a tomada de decisão de forma
coletiva, integrada e territorializada (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
2008).
A publicação é anual, de interesse para a vigilância em saúde ambiental por
intermédio de metodologia desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), constituindo-se como ferramenta importante para planejamento de ações em
saúde ambiental e garantindo o acesso e o direito à informação.
Para estabelecer relações entre o meio ambiente e a saúde humana,
considera-se mais adequado construir indicadores por meio do modelo Força motrizPressão-Estado-Exposição-Efeito-Ação (FPEEEA). Essa estrutura permite detectar
riscos à saúde, ao conectar as atividades humanas à qualidade do meio ambiente.
Por isso, é mais utilizada para o controle de endemias (CORVALÁN, 1999 apud
HOLMES, 2008).
O Ministério da Saúde pela Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental
adota dados e indicadores selecionados em seis grupos:
1) FM – força motriz;
2) P – pressão;
3) S – situação;
4) EXP – exposição;
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5) EF – efeito, e;
6) A - ação.
Para categoria Estado foi adotada Situação. Portanto, adota o modelo
FPSEEA.
Força motriz (FM) reúne os seguintes indicadores: população, taxa de
crescimento, IDHM, população economicamente ativa, PIB, índice GINI, renda
domiciliar e grau de urbanização. Pressão – P : ausência de serviços de
saneamento, frota por habitante, terras em uso com lavouras, consumo de energia
elétrica e indústrias de transformação. Situação – S : esgotamento sanitário,
tratamento de esgoto, coleta de lixo, queimadas e incêndios florestais, áreas de risco
no perímetro urbano, inundações e enchentes, utilização de agrotóxicos, sistema de
abastecimento de água sem tratamento, soluções alternativas de abastecimento de
água sem tratamento e qualidade da água (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, 2008).
No grupo EXP – exposição: população sem acesso à água tratada, sem
instalação de esgoto, sem coleta de lixo, residentes em aglomerados subnormais e
população potencialmente exposta a contaminantes químicos (SECRETARIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2008).
Para o grupo EF – efeito os indicadores: taxas de internação hospitalar no
Sistema Único de Saúde - SUS por doença diarréica aguda, por infecção respiratória
aguda, por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado e a
mortalidade, e ainda o número de casos e mortalidade por intoxicação por
agrotóxicos (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2008).
Finalizando com o grupo A – ação que aborda: percentual de municípios com
cadastramento de formas de abastecimento de água, cumprimento do plano de
amostragem do Vigiagua, Vigisolo; acidentes com produtos perigosos, riscos
decorrentes de desastres naturais e atividade relacionada aos processos de
licenciamento ambiental de empreendimentos (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, 2008).
Muitas enfermidades são ocasionadas pelo consumo de água contaminada
por bactérias, vírus, protozoários, helmintos e substâncias químicas entre outros. Por
isso, a qualidade da água destinada ao consumo humano é uma prioridade
constante do setor de saúde (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2008).
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A Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade da água para
consumo humano – Vigiagua, consiste em desenvolver ações contínuas para
garantir à população o acesso à água de qualidade, compatível com o padrão de
potabilidade estabelecido na legislação vigente, para a promoção da saúde
(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2008).
O Vigisolo são as ações de Vigilância em Saúde de populações expostas ao
solo contaminado, tendo em vista que municípios incorporam a suas periferias áreas
industriais e depósitos irregulares de resíduos químicos, que podem expor
populações à contaminação dessas áreas (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, 2008).
Os dados e indicadores utilizados pelo MS/SVS para subsidiar a tomada de
decisão são tratados em nível dos Estados e Regiões Brasileiras, e as questões
específicas de saneamento estão presentes em cinco categorias do modelo
FPSEEA, a saber: pressão, situação, exposição, efeito e ação.
Motivado pela necessidade de monitorar os desempenhos operacionais,
administrativos e financeiros dos serviços de água e esgoto, a partir de 1995, o
Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio do Programa de Modernização
do Setor Saneamento (PMSS), organizou o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS). Tem abrangência nacional e se apóia em banco de dados
administrados na esfera federal, recebendo informações dos três níveis de governo
(SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO, 2008).
O SNIS é um sistema que reúne informações e indicadores sobre a prestação
dos serviços de saneamento básico provenientes de amostra de prestadores que
operam no Brasil.
O PMSS, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do
Ministério das Cidades, construiu um sistema de informações sobre a prestação dos
serviços de água, esgotos e resíduos sólidos no Brasil e ingressou em um processo
de aperfeiçoamento contínuo. Ano após ano, novas informações foram solicitadas
aos prestadores e novos indicadores foram calculados. Atualmente, são coletados
em torno de 80 indicadores, de caráter: operacional, financeiro e de qualidade dos
serviços

prestados

(SISTEMA

NACIONAL

DE

INFORMAÇÃO

SOBRE

SANEAMENTO, 2008).
No caso dos serviços de água e de esgotos, os dados são atualizados
anualmente para uma amostra de prestadores de serviços do Brasil, desde o ano-
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base de 1995, atualizado até ano de 2007. Em relação aos serviços de manejo de
resíduos sólidos, os dados são também atualizados anualmente para uma amostra
de municípios brasileiros, atualizado até 2006 (SISTEMA NACIONAL DE
INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO, 2008).
Para ilustrar a forma de análise dos dados pelo SNIS, apresentam-se as
Figuras 4, 5 e 6 com os mapas da porcentagem da população urbana atendida pelo
abastecimento de água, pela coleta de esgoto, e massa de esgoto equivalente
coletada nas áreas urbanas no Estado de São Paulo respectivamente.

Figura 4 - Mapa da porcentagem da população urbana atendida pelo abastecimento de
água no Estado de São Paulo em 2005
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2009)
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Figura 5 - Mapa da porcentagem da população urbana atendida pela coleta de esgoto no
Estado de São Paulo em 2005.
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2009)

Figura 6 - Mapa da massa de esgoto equivalente coletada nas áreas urbanas do Estado de
São Paulo – per capita (kg/hab/dia) em 2005.
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2009)
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No âmbito estadual pode-se comentar sobre o Painel de Qualidade Ambiental
do Estado de São Paulo elaborado em 2009. Apresenta vinte e um indicadores
básicos (IB) para os temas: qualidade do ar, da água, saneamento ambiental,
biodiversidade, mudanças climáticas, padrões de produção e consumo, conservação
de solo, agenda ambiental descentralizada e fiscalização ambiental (SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009a).
O Painel de Qualidade Ambiental (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2009a), visa demonstrar perante a opinião pública, a
eficácia da gestão ambiental, assegurando o avanço das condições de bem-estar
social e do progresso econômico da sociedade. Para cada IB é definido uma
expectativa para 2009 e estabelecida uma meta para 2020.
Relacionados ao saneamento encontram-se sete dos vinte e um indicadores,
sendo: índice de qualidade das águas (IQA), índice de qualidade de água bruta para
fins de abastecimento público (IAP), índice de potabilidade das águas subterrâneas,
redução de carga orgânica de esgoto, coleta e tratabilidade de esgoto doméstico do
município (ICTEM), índice de qualidade de aterro de resíduos (IQR) e índice de
gestão dos resíduos sólidos (IGR), (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2009a).
A Agência Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), desde 1975, utiliza o
índice de qualidade das águas (IQA), com vistas a servir de informação básica de
qualidade de água, bem como para o gerenciamento ambiental das 22 Unidades de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (UGRHI),
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

As principais vantagens do índice são as facilidades de comunicação com o
público leigo e o fato de representar uma média de diversas variáveis em um único
número, combinando unidades de medida diferentes em uma única unidade. O
índice, apesar de fornecer uma avaliação integrada, jamais substituirá uma avaliação
detalhada da qualidade das águas de uma determinada bacia hidrográfica
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

As variáveis de qualidade que fazem parte do cálculo do IQA, refletem
principalmente a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de
esgotos domésticos. É importante salientar que este índice foi desenvolvido para
avaliar a qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização
para o abastecimento público, considerando aspectos relativos ao tratamento
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dessas águas hidrográfica (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2009).

A crescente urbanização e industrialização de algumas regiões do Estado de
São Paulo têm como conseqüência um maior comprometimento da qualidade das
águas dos rios e reservatórios. Deve-se à maior complexidade de poluentes que
estão sendo lançados no meio ambiente e à deficiência do sistema de coleta e
tratamento dos esgotos gerados pela população hidrográfica (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

O Índice é calculado pelo produto ponderado de nove parâmetros:
temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO),
coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. A
partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é
indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme Quadro 2, que
apresenta o índice de qualidade das águas hidrográfica (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

O IQA não contempla outras variáveis, tais como: metais pesados, compostos
orgânicos com potencial mutagênico, substâncias que afetam as propriedades
organolépticas da água, número de células de cianobactérias e o potencial de
formação de trihalometanos das águas de um manancial (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

O IQA foi escolhido para a comparação temporal dos recursos hídricos das
Bacias por ser um parâmetro extremamente didático e de fácil interpretação. Esse
parâmetro é calculado apenas para a calha dos principais rios das bacias
hidrográficas (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).

CATEGORIA

INTERVALO DE VALORES

ótima

79 < IQA ≤100

boa

51 < IQA ≤79

regular

36 < IQA ≤51

ruim

19 < IQA ≤36

péssima

IQA ≤19

Quadro 2 – Índice de qualidade das águas (IQA)
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2009)
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Em relação ao tratamento de esgoto, a partir de 2008 foi proposto o indicador
de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana do Município (ICTEM),
obtido pela da soma dos seguintes fatores: porcentagem da população urbana
atendida por rede, porcentagem da população urbana com esgoto tratado, eficiência
global de remoção de carga, porcentagem de remoção na Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE), fator de destinação de lodo e fator para desenquadramento do rio.
Portanto o ICTEM permite a identificação dos municípios que fazem a remoção da
carga orgânica gerada pela população, representando a situação de tratamento de
esgoto (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009).
Em atendimento a Lei Estadual nº 7.663 de 1991 (SÃO PAULO, 1991), ficou
estabelecida a publicação anual do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos
destinado a prestar informação pública sobre o estado das águas no território
paulista e, ao mesmo tempo, aferir o cumprimento das metas do Plano Estadual de
Recursos Hídricos.
O marco inicial foi a publicação em 2009, que apresenta a condição dos
Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, ano base 2007, pela Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo (2009a).
A fim de garantir coerência e uniformidade de coleta e tratamento de dados,
foi utilizado um conjunto de indicadores ambientais estruturados em cinco
categorias: força motriz, pressão, estado, impacto e resposta (SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009a).
O processo de elaboração iniciou nas Câmaras Técnicas dos Comitês de
Bacia com os relatórios de situação de cada bacia, sendo então consolidado o
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos pela Coordenadoria de Recursos
(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009a).
O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo
apresenta os indicadores ambientais em cinco temas distribuídos nas sete unidades
de planejamento referente às Regiões/Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo
(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009b).
Os temas são: dinâmica demográfica e social, disponibilidade e demanda dos
recursos hídricos, saneamento, qualidade das águas e instrumentos de gestão e
recursos hídricos. E as sete Regiões/Bacias Hidrográficas são apresentadas no
mapa da Figura 7.
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Figura 7 – Mapa das Regiões/Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo.
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2009a)

A avaliação dos indicadores de maior relevância utilizados pelos Comitês
permitiu a adoção de vinte e três indicadores chaves para o território estadual,
acrescentados de seis itens referentes à aplicação dos instrumentos de gestão pelos
Comitês de Bacia (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2009a).
No tema da dinâmica demográfica e social foram adotados cinco indicadores:
taxa geométrica de crescimento anual, densidade demográfica, Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) e incidência anual de diarréias agudas (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009a).
Para a disponibilidade e demanda de recursos hídricos, foram utilizados sete
indicadores, a saber: demanda total em relação à disponibilidade, demanda
superficial em relação ao Q7,10, demanda subterrânea em relação à reserva
explorável subterrânea, proporção de volume de uso urbano em relação ao uso total,
proporção de volume de uso industrial em relação ao uso total, proporção de volume
de uso de água na irrigação em relação ao uso total e proporção de volume de
outros usos de água em relação ao uso total (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009b).
Em relação ao saneamento, foram utilizados cinco indicadores: percentual de
coleta de esgoto, percentual de tratamento de esgoto em relação ao total gerado,
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redução de carga orgânica – kg DBO5,20/dia, proporção de resíduos sólidos
coletados e dispostos em aterros sanitários segundo a classificação da Cetesb e
proporção de aterros sanitários com IQR considerado adequado (SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009b).
Para o tema qualidade das águas, são relacionados seis indicadores, sendo:
balneabilidade de praias, índice de qualidade das águas (IQA), índice de qualidade
de água bruta para fins de abastecimento público (IAP), índice de qualidade da água
para a proteção da vida aquática (IVA), densidade da rede de monitoramento das
águas superficiais e densidade de monitoramento das águas subterrâneas.
Foram considerados seis instrumentos para a gestão dos Recursos Hídricos,
apresentados a seguir: Relatório da Situação dos Recursos Hídricos, Plano de
Bacia, cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos, enquadramento dos corpos
d’água, Sistema de Informação sobre os Recursos Hídricos e outorga do direito de
uso dos Recursos Hídricos (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2009b).
A Política Nacional de Saneamento Básico também estabelece que os
serviços públicos de saneamento sejam executados com base em doze princípios
fundamentais. Entre eles, consta a articulação com as políticas de desenvolvimento
urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de
proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social
voltadas para a melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2007).
Pode-se

assim

relacionar

os

seguintes

indicadores:

Índice

de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Índice GINI, a Taxa de Mortalidade
Infantil, renda per capita, Produto Interno Bruto (PIB), Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) Ecológico e o Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS), entre outros (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL
DE ANÁLISES DE DADOS, 2010).
O IDH é obtido pela média aritmética simples de três subíndices, referentes
às

dimensões:

Longevidade,

Educação

e

Renda

(FUNDAÇÃO

SISTEMA

ESTADUAL DE ANÁLISES DE DADOS, 2010).
O índice GINI foi desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, publicado
no documento "Variabilità e mutabilità” ("variabilidade e mutabilidade"), em 1912.
Mede o grau de desigualdade na distribuição de renda. Pode variar entre 0 – baixa
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desigualdade e 1 – alta desigualdade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2010).
A taxa de mortalidade infantil consiste do número de óbitos de menores de
cinco anos de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em um
determinado espaço geográfico, no ano considerado (REDE INTERAGENCIAL DE
INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE, 2009).
Uma interpretação para essa taxa, segundo a Organização das Nações
Unidas (ONU) nos Objetivos para Desenvolvimento do Milênio (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2009), é que repercute o desenvolvimento
socioeconômico e a infra-estrutura ambiental que condicionam a desnutrição infantil
e as infecções a ela associadas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa máxima de
mortalidade infantil é dez mortes para cada grupo de mil nascidos vivos, que poderá
ser alcançado pela reidratação oral para o combate à diarréia, cobertura maior de
vacinação, ampliação dos serviços de saneamento básico e alguns programas
voltados para a saúde da mulher (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES
PARA A SAÚDE, 2009).
A renda per capita é um indicador que permite conhecer o grau de
desenvolvimento de um país, de uma região ou de um município, pois é a soma dos
salários de toda a população dividida pelo número de habitantes, podendo ter uma
idéia do nível de vida dos habitantes daquele local (FUNDAÇÃO SISTEMA
ESTADUAL DE ANÁLISES DE DADOS, 2010).
O Produto Interno Bruto (PIB), índice utilizado para medir o grau de riqueza,
consiste na quantidade total de bens e serviços produzidos internamente, numa
determinada região; durante um período de tempo, com objetivo de mensurar a
atividade econômica dessa região. Um grande PIB nem sempre corresponde a uma
elevada renda per capita, pois ela não depende apenas das riquezas produzidas,
mas também do tamanho da população e o PIB per capita é o valor final dividido
pela população (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISES DE DADOS,
2010).
Entende-se que é importante comentar sobre o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) ecológico, estabelecido pela Lei
Estadual nº 8.610 de 29 de dezembro de 1993, em seu artigo primeiro (SÃO
PAULO, 1993c).
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Trata-se de um instrumento que direciona recursos advindos da receita
tributária estadual, composta com o ICMS, para os governos municipais, com a
finalidade de promover a manutenção de áreas de conservação, entre elas:
estações ecológicas, reservas biológicas, parques estaduais, áreas de proteção
ambiental e reservas florestais; que podem estar presente em inúmeros municípios
do Estado de São Paulo.
O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) foi desenvolvido pela
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), considerando as
dimensões riqueza, longevidade e escolaridade, servindo para identificar as
demandas e potencialidades dos municípios paulistas (ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DE MUNICÍPIOS, 2009).
A base de construção do IPRS é o IDH, portanto é um sistema de indicadores
socioeconômicos referidos a cada município, constituindo cinco tipos de grupos do
IPRS, resumindo a situação segundo os eixos: riqueza, longevidade e escolaridade.
O Grupo 1 corresponde aos municípios com nível elevado de riqueza e bons
níveis nos indicadores sociais; Grupo 2, municípios que embora com níveis de
riqueza elevados, não exibem bons indicadores sociais; Grupo 3 são os municípios
com nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores nas demais dimensões;
Grupo 4 são os municípios que apresentam baixos níveis de riqueza e nível
intermediários de longevidade e/ou escolaridade; e o Grupo 5 são os mais
desfavorecidos, tanto em riqueza como nos indicadores sociais. O IPRS é um
instrumento considerado de avaliação e monitoramento de políticas públicas,
conforme Quadro 3 (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISES DE
DADOS, 2010).
GRUPO

RIQUEZA

LONGEVIDADE

ESCOLARIDADE

1

+++

++

++

2

+++

+

+

3

0

++

++

4

0

+

+

5

0

0

0

Quadro 3 – Grupos do IPRS
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de
Análises de Dados (2010).
Legenda: +++ - nível elevado, ++ - nível bom, + - nível médio, 0 – nível baixo
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4.4 Fundamentos Legais sobre saneamento
Este tópico buscou referências de legislação que discutem o modo como o
Estado está envolvido em

relação aos direitos sociais e individuais,

o

desenvolvimento e o bem estar de uma sociedade vinculada ao saneamento.
Na Constituição Federal (CF), 1988, quando aborda sobre a organização
político administrativa da União, estados e municípios, no Artigo 21, item XX, já
estabelecem como competência da União instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos (BRASIL,
1988).
De forma mais abrangente, não só para União, no Artigo 23, item IX, como
competência comum da União, Estados e Municípios, é sua atribuição promover
programas de construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico (BRASIL, 1988).
Há também no Artigo 200, o item IV, que trata da competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), a atribuição em participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico (BRASIL, 1988).
Entre outros artigos constitucionais tem-se o Artigo 225, que se refere ao
meio ambiente, que assegura a todos o direito a viver num meio ecologicamente
equilibrado e sadio, e impõe ao poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).
O Estado de São Paulo, com a Lei Estadual nº 7.750, de março de 1992,
dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento (SÃO PAULO, 1992). A Lei
Estadual nº 9.866, de novembro de 1997, dispõe sobre as Diretrizes e Normas para
a Proteção e Recuperação das Bacias Hidrográficas dos Mananciais de Interesse
Regional do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1997).
Em 1971 foi instituído o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), com
concentração de decisões e imposições das companhias estaduais sobre os
serviços municipais, e uma separação radical das instituições que cuidavam da
saúde no Brasil com as que planejavam o saneamento (CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 2009).
A extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), que possuía a
responsabilidade a aplicar recursos nas operações de financiamento para o
saneamento, e a falência do PLANASA, foram fatos que colaboraram com a
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indefinição de políticas e programas de saneamento. Em 1991, a Câmara Federal
inicia os debates com a tramitação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 199, sobre a
Política Nacional de Saneamento, vetado pela incompatibilidade com a Lei das
Concessões (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 2009).
Em janeiro de 2007, foi promulgada a Lei Federal nº 11.445, conhecida como
a Lei Nacional do Saneamento Básico, considerada como fundamento mais
importante para a organização e desenvolvimento do saneamento no Brasil,
transferindo para os municípios a formulação da política de saneamento básico
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 2009).
4.4.1 Lei Federal do Saneamento Básico
A Lei Nacional do Saneamento Básico, Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro
de 2007, estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Baseada
em doze princípios fundamentais, entre eles a universalização dos serviços; adoção
de métodos, técnicas que considerem as peculiaridades locais e regionais;
articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, habitacional, de combate à
pobreza, de proteção ambiental, de promoção da saúde para a melhoria da
qualidade de vida; a transparência e o controle social (BRASIL, 2007).
A Lei considera saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais para: abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; e a drenagem e manejo
das águas pluviais (BRASIL, 2007).
O titular dos serviços públicos formulará a respectiva política pública
elaborando o Plano de Saneamento entre outras atribuições.
No capítulo referente ao planejamento há considerações para os aspectos de
compatibilidade com os planos de bacias hidrográficas e realização de audiências
públicas, atendendo as peculiaridades locais, regionais e o controle social
respectivamente (BRASIL, 2007).
O exercício da função de regulação deve atender princípios da independência
decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade
reguladora, com transparência, celeridade e objetividade das decisões (BRASIL,
2007).
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Há capítulos direcionados aos aspectos econômicos, sociais, técnicos,
controle social e à política de saneamento, totalizando sessenta artigos.
Verifica-se que a Lei Federal nº 11.445 (BRASIL, 2007), estabelece as
diretrizes nacionais da Política de Saneamento Básico, determina o planejamento, a
regulação, a fiscalização e o controle social como fundamentais para a gestão dos
serviços; estimula a solidariedade e a cooperação entre os entes federados; define
regras para os prestadores de serviços; prevê obrigatoriedade da elaboração dos
Planos Municipais, regionais e nacional de saneamento; estabelece mecanismos e
procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
programadas para o Plano.
Os Planos de Saneamento serão instrumentos de implementação da Política
Federal de Saneamento, e deverão ser elaborados frente às questões peculiares
relacionadas ao desenvolvimento urbano, saúde, recursos hídricos, transporte
urbano, habitação e meio ambiente, em busca de salubridade ambiental e qualidade
de vida.
4.4.2 Lei Federal dos Consórcios Públicos
Lei dos Consórcios Públicos é a Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005
(BRASIL, 2005), que possibilita a integração entre municípios e regiões.
É uma das formas que os municípios têm encontrado de se associar com
objetivo ou interesse comum. Com aparato legal para a descentralização das
políticas públicas, torna possíveis os arranjos intermunicipais, racionalizando
recursos locais e regionais (BRASIL, 2005).
A

articulação

entre

os

municípios

permite

resolver

problemas

que

isoladamente não conseguem solucionar. Possibilita ampliar o diálogo com os
governos estadual e federal. Os consórcios são considerados como um grande
instrumento de gestão municipal, pois permitem manter as características locais com
as dificuldades discutidas em conjunto, sem perder a autonomia (BRASIL, 2005).
A Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005 dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos para realizar objetivos de interesse comum. O
Artigo 14 viabiliza a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas
adequadas, fortalece a gestão associada que é tratada na Lei Federal nº 11.445, de
2007 (BRASIL, 2005).
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A política pública para o saneamento básico, conforme prevê a legislação,
envolve todas as esferas de governo e deve considerar diretrizes de outras
legislações. Possibilita canais de integração com as demais políticas setoriais como
desenvolvimento socioeconômico, urbano, habitação, meio ambiente, recursos
hídricos, entre outras, de forma cooperada possibilitando reduzir situações de
desigualdades local e regional (BRASIL, 2007).
Para efeitos comparativos, no Quadro 4, é apresentada a síntese dos
dispositivos legais existentes para recursos hídricos e saneamento, uma relação
temporal da legislação.
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LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

ANO

LEGISLAÇÃO DE SANEAMENTO

1723 1º aqueduto no Rio de Janeiro

______________________

companhias estrangeiras na
1857 prestação de serviços abastecimento
de água
surgem autarquias e mecanismos de
1940 financiamentos para abastecimento
de água
serviço especial de saúde pública
1945 passa para Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA)
1950
a
criadas empresas de economia mista
1960
Banco Nacional de Habitação (BNH)
1969
aplica recursos no saneamento
1971 Instituido PLANASA
1986 falência PLANASA, extinção do BNH

Lei Est. nº 7.663 - Política Estadual RH e
SIGRH
Lei Est. nº 8.275 – cria a Secretaria de
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras;
Deliberação Conselho Est. RH nº 02 – normas
sobre Comitês de Bacias e
Decreto nº 37.300 – regulamenta FEHIDRO
Lei Est. nº 9.034 – Plano Estadual dos RH e
definição das UGRHI
Constituição CBH-SMT
Lei Fed. nº 9.433 - Política Nacional RH e
SNGRH
Constituição da Agência de Bacia SMT
Lei Fed. nº 9.984 – Criação da Agência
Nacional de Águas (ANA)
_________________________

Plano de Bacia SMT

PLC 199 - Política Nacional
Saneamento
Lei Est. nº 7.750 – Política Estadual
1992
de Saneamento
1991

1993
1994
1995 ___________________________
1997
1998
2000
Portaria nº 518 - QA para consumo
2004 humano
Resolução CONAMA 357 –
2005 Classificação Corpos d’água
2006

Lei Fed. nº 11.445 - Política Nacional
________________________
2007 do Saneamento Básico
Lei Fed. nº 12.305 – Política Nac. de
2010 RS
Quadro 4 – Síntese dos principais dispositivos legais existentes para recursos hídricos e
saneamento.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica
(2002); Confederação Nacional de Municípios (2009)
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5 PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA GESTÃO REGIONAL DE SANEAMENTO
BÁSICO
Considerando os estudos realizados propõe-se como diretrizes para gestão
regional adotar os seguintes passos:
1) ter como foco o saneamento básico;
2) definir a bacia hidrográfica a ser estudada;
3) caracterizar e diagnosticar a bacia definida;
4) adotar o modelo FPEIR que agrupa aspectos de interesse e indicadores
propostos para tomada de decisão na gestão regional de saneamento
básico;
5) construir quadro com aspectos favoráveis e desfavoráveis relativos à bacia
hidrográfica em estudo, e;
6) identificar as melhores respostas para suprir os aspectos desfavoráveis
encontrados nos estudos.
Propõe-se, também, a utilização das seguintes ferramentas para compor o
estudo: Plano de Bacia; base de dados do SEADE, IBGE, SMA, APM; e legislação
pertinente.
Água, recurso hídrico, deve ser tratada como recurso finito e vulnerável, e
gerenciada para que sua qualidade e disponibilidade sejam mantidas e possam
responder ao desenvolvimento das cidades com qualidade de vida.
Diretamente ligado aos recursos hídricos está o saneamento básico, definido
por Lei como o conjunto dos serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais e drenagem urbana.
A relação entre esses serviços é muito grande. O esgoto sanitário sem
tratamento e disposição inadequada contamina corpos d’água; depósitos de
resíduos sólidos em locais inadequados podem contaminar áreas de mananciais e
favorecer enchentes.
Inundações

podem

interromper

o

funcionamento

do

sistema

de

abastecimento de água, além de disseminar doenças.
A melhoria das condições de saneamento tem impactos positivos diretos na
promoção da saúde humana e na qualidade de vida.
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A política pública de saneamento básico deve prever a gestão integrada dos
seus quatro componentes, sendo o saneamento um direito social, essencial à vida, à
moradia

digna,

à

saúde,

à

cidade

e

ao

meio

ambiente

equilibrado

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, 2009).
Há que se considerar o crescimento das cidades que tem impacto direto nas
condições sanitárias e exige que a infraestrutura de saneamento básico acompanhe
as necessidades da população.
Muitas cidades crescem de forma desordenada, sem controle do uso do solo
e de alternativas de moradia digna para a maioria da população, por vezes em áreas
de preservação ambiental, áreas de risco, morros, fundos de vale e em loteamentos
precários (FREITAS et al., 2001).
Essa forma de ocupação tem impacto negativo sobre os serviços de
saneamento básico, por dificultar e encarecer as redes de distribuição de água,
coleta de esgoto, de drenagem urbana e coleta de lixo.
Por isso, as políticas de saneamento devem ser articuladas às outras políticas
para promover o desenvolvimento urbano sustentável, alcançar níveis adequados de
saúde, reduzir a pobreza, melhorar a qualidade das moradias e conviver em
harmonia com os recursos hídricos e com o meio ambiente. Isso é o que determina a
Lei Federal nº 11.445 de 2007 (BRASIL, 2007).
Assim, entre outros princípios fundamentais da prestação de serviços de
saneamento, ressalta-se: adoção de métodos, técnicas e processos que considerem
as peculiaridades locais e regionais e a integração das infra-estruturas e serviços
com a gestão dos recursos hídricos.
5.1 Agrupamento dos indicadores - Modelo FPEIR
A Política Nacional de Saneamento Básico tratada na Lei nº 11.445 (BRASIL,
2007),

estabelece

diretrizes

em

torno

da

equidade

social

e

territorial;

desenvolvimento urbano e regional; qualidade de vida; condições ambientais e de
saúde pública; critérios de renda; urbanização; concentração populacional;
disponibilidade hídrica; e riscos sanitários.
Para atender o estabelecido na referida Lei, foram listados aspectos de
interesse e indicadores para os meios físico, biótico, antrópico, econômico e social;
saúde pública; recursos hídricos e saneamento básico.
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Considerando as necessidades de integração entre os aspectos abordados e
de identificação da situação em que se encontra o saneamento básico em
determinada bacia hidrográfica, os indicadores foram agrupados em categorias
conforme o modelo FPEIR – Força motriz – Pressão – Estado – impacto – Resposta.
Tal modelo permite relacionar os problemas às causas e as possíveis
medidas para saná-los; respondendo o que e por que está acontecendo, e o que
está sendo feito em relação ao assunto tratado.
Na categoria Força motriz foram agrupados onze indicadores relacionados às
questões socioeconômicas.
Para Pressão são identificados dezoito indicadores e aspectos referentes aos
recursos hídricos e saneamento.
A categoria Estado reúne dezessete indicadores de aspectos e dados de
condições qualitativas e quantitativas da bacia hidrográfica em estudo.
Na categoria Impacto adotou-se oito indicadores que apresentam as
conseqüências ou efeitos adversos à qualidade de vida.
Para Resposta seis indicadores que revelam ações e controles existentes em
relação aos aspectos tratados anteriormente.
Dessa forma o modelo FPEIR possibilitou relacionar 60 indicadores para uma
visão conjunta dos vários assuntos que interagem com o saneamento básico.
Portanto poderá facilitar o diagnóstico, analisar as fragilidades e potencialidades e
possibilitar a elaboração de políticas públicas integradas com vista à Gestão
Regional.
Com a ação recíproca e complementar as políticas públicas poderão ser
ordenadas e orientadas para o melhor caminho para as decisões e ações às
diferentes situações encontradas relacionadas ao saneamento básico.
Possibilitam também à criação

de

um

cenário

de

ampla

sinergia

parametrizando as informações; proporciona ações direcionadas, a fim de corrigir as
situações que possam trazer comprometimento à saúde, à população e ao meio
ambiente; identifica os melhores resultados, que poderão servir de modelo e troca de
experiências entre os municípios identificando as prioridades de ação.
No Quadro 5 estão relacionados os aspectos de interesse e indicadores
propostos para a tomada de decisão na gestão de saneamento básico, segundo
modelo FPEIR.
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INDICADORES
continua

FORÇA
MOTRIZ

PRESSÃO

ESTADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

população urbana e rural
crescimento populacional
IDHM
IPRS
densidade demográfica
porcentagem de urbanização
renda per capita
PIB per capita
índice de GINI
uso e ocupação do solo
ICMS ecológico
demanda de água
captação de água superficial e subterrânea
uso da água superficial e subterrânea
consumo de água (l/hab/dia)
barramento para abastecimento público, lazer e recreação
lançamentos de efluentes em corpos d’água superficiais
carga poluidora de origem doméstica
carga poluidora doméstica remanescente
produção de resíduos sólidos doméstico e industrial
carga poluidora de origem industrial
carga poluidora industial remanescente
disposição de resíduos sólidos
produção de residuos sólidos industriais
áreas de suscetibilidade à erosão
áreas de erosões urbanas
áreas sujeitas às inundações
área com cobertura vegetal
APP com vegetação natural
área territorial
rede hídrica
disponibilidade hídrica superficial e subterrânea
precipitação pluviométrica
área de drenagem
população atendida com rede de água
porcentagem de tratamento de esgoto
IQA
IAP
IVA
pontos de monitoramento Cetesb
ICTEM
IQR
áreas contaminadas
áreas suscetíveis à erosão
área com cobertura vegetal
APP com vegetação natural
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INDICADORES
conclusão

IMPACTO

RESPOSTA

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

proporção de captação água subterrânea e superficial
perda física de água na rede
internações por doença de veiculação hídrica
quantidade de óbitos decorrentes de doenças de veiculação hídrica
mortalidade infantil
número de áreas contaminadas
número de áreas urbanas suscetíveis à erosão
número de áreas sujeita à inundação
unidades de conservação
abrangência do monitoramento da qualidade das águas
monitoramento pluviométrico e fluviométrico
coleta e tratamento de esgoto
proporção de aterros sanitários considerados adequados
programa de coleta seletiva

Quadro 5 – Aspectos de interesse e indicadores propostos para tomada de decisão na
gestão de saneamento básico – Modelo FPEIR.
Fonte: Elaborado pela autora (2010)
Legenda : ██ FM – Força motriz, ██ P – Pressão, ██ E – Estado, ██ I– Impacto, ██ R– Resposta
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6 ESTUDO DE CASO: BACIA DO RIO SOROCABA
O objeto de aplicação desta pesquisa é a bacia do rio Sorocaba, como
unidade de planejamento que pertence a UGRHI 10, denominada de Tietê/Sorocaba
A proposta é caracterizar a área por meio de mapas, dados e indicadores
disponíveis no Plano de Bacia, caracterizando e diagnosticando a Bacia do rio
Sorocaba, além de dados socioeconômicos da região, finalizando com algumas
considerações pertinentes.
O Artigo 19, inciso V, parágrafo terceiro, da Lei Federal nº 11.445 (BRASIL,
2007), estabelece que os planos de saneamento deverão ser compatíveis com os
Planos de Bacia em que estiverem inseridos, e no Artigo 48, inciso X, adota a bacia
hidrográfica como unidade de referência para o planejamento das ações, aspectos
estes contemplados nesta pesquisa.
Adotou-se para a pesquisa os municípios que lançam efluentes domésticos
no rio Sorocaba e em seus principais contribuintes, constituindo dessa forma a
região das sub-bacias: alto,médio e baixo do rio Sorocaba e os municípios Cerquilho
e Jumirim que pertencem à sub-bacia do Médio-Tietê Médio, que também tem o rio
Sorocaba como corpo receptor de carga poluidora de origem doméstica (INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
A região em estudo, abrange parcial ou totalmente dezenove municípios:
Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Mairinque, Alumínio, Votorantim, Sorocaba,
Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Salto de Pirapora, Sarapuí, Alambari, Capela do
Alto, Tatuí, Quadra, Cesário Lange, Laranjal Paulista, Cerquilho e Jumirim,
apresentados no mapa da Figura 8.
Para apresentação dos dados da pesquisa se adotou quatro blocos de
municípios com os sistemas hídricos:
1) Alto Sorocaba – os corpos hídricos formadores;
2) Médio Sorocaba e rio Pirajibu;
3) Baixo Sorocaba com os rios Sarapuí e Pirapora, e ;
4) Municípios do Médio-Tietê Médio.
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Figura 8 - Mapa dos municípios da bacia do rio Sorocaba.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (2006a)

A área de estudo totaliza 5.645,93 km2, compreendendo as áreas do Alto
Sorocaba com 1.093,20 km2, Médio com 1.353,11 km2, Baixo com 3.015,62 km2 e
parte da sub-bacia do Médio-Tietê Médio com 184,00 km2, com 1.131.013
habitantes, conforme dados apresentados no Quadro 6, os dados de população e
área dos municípios da bacia do rio Sorocaba (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL
DE ANÁLISES DE DADOS, 2010).
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municípios

população

área km²

1

VARGEM GRANDE PTA

46.286

33,51

2

IBIÚNA

71.293

1.059,69

Alto Sorocaba

117.579

1.093,20

3

MAIRINQUE

46.443

209,76

4

ALUMÍNIO

16.421

83,74

5

VOTORANTIM

109.326

184

6

SOROCABA

597.957

449,12

7

ARAÇOIABA DA SERRA

25.365

255,55

8

IPERÓ

26.081

170,94

Médio Sorocaba

821.593

1.353,11

9

PIEDADE

51.630

745,54

10

SALTO PIRAPORA

42.647

280,31

11

SARAPUÍ

8.931

354,46

12

ALAMBARI

4.174

159,19

13

CAPELA DO ALTO

17.440

169,98

14

TATUÍ

108.957

524,16

15

QUADRA

2.759

205,03

16

CESÁRIO LANGE

14.329

190,19

17

LARANJAL PAULISTA

25.278

386,76

Baixo Sorocaba

276.145

3.015,62

18

CERQUILHO

39.276

127,26

19

JUMIRIM

2.465

56,74

Médio-Tietê Médio

41.741

184,00

1.257.058

5.645,93

total

total

total

total
TOTAL

Quadro 6 - Dados de população e área dos municípios da bacia do rio Sorocaba de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análises de
Dados (2010)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Legenda:

Em complemento aos dados demográficos, o Quadro 7 apresenta a
população urbana e rural, a porcentagem de urbanização e a densidade
demográfica dos municípios da bacia do rio Sorocaba.
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municípios

população
urbana
(hab)

população
rural
(hab)

%
urbanização

densidade
demográfica
(hab/km2)

1

VARGEM GRANDE PTA

46.286

zero

100

1.381,26

2

IBIÚNA

26.946

44.347

37,80

67,28

sub-bacia Alto Sorocaba

73.232

44.347

-

-

3

MAIRINQUE

40.208

6.235

86,57

221,41

4

ALUMÍNIO

14.779

1.642

90,00

196,10

5

VOTORANTIM

104.524

4.802

95,61

594,16

6

SOROCABA

591.651

6.306

98,95

1.331,40

7

ARAÇOIABA DA SERRA

17.369

7.996

68,48

99,26

8

IPERÓ

17.397

8.684

66,70

152,57

785.928

35.665

-

-

total

total

sub-bacia Médio Sorocaba

9

PIEDADE

22.956

28.674

44,46

69,25

10

SALTO PIRAPORA

34.752

7.895

81,49

152,14

11

SARAPUÍ

6.322

2.609

70,79

25,20

12

ALAMBARI

3.143

1.031

75,30

26,22

13

CAPELA DO ALTO

14.478

2.962

83,02

102,60

14

TATUÍ

98.421

10.536

90,33

207,87

15

QUADRA

917

1.842

33,24

13,46

16

CESÁRIO LANGE

9.542

4.787

66,59

75,34

17

LARANJAL PAULISTA

23.312

1.966

92,22

65,36

213.843

62.302

-

-

total

sub-bacia Baixo Sorocaba

18

CERQUILHO

37.480

1.796

95,43

307,42

19

JUMIRIM

1.432

1.033

58,09

43,44

38.912

2.829

-

-

1.111.915

145.143

-

-

total

sub-bacia Médio-Tietê Médio

TOTAL

Quadro 7 - Dados demográficos dos municípios da bacia do rio Sorocaba em 2006.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análises de
Dados (2010)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio

O município de Sorocaba detém a maior população urbana, o município de
Ibiúna a maior população rural e o município de Vargem Grande Paulista a maior
porcentagem de urbanização com a maior densidade demográfica.
A divisão político-administrativa do Estado de São Paulo define como região
de Sorocaba uma extensão ao sul do estado limitada pela serra do Mar e divisa do
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estado do Paraná. A região administrativa vincula-se diretamente com o setor oeste
da região metropolitana de São Paulo e com a região de Campinas em direção Norte
(DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1993).
As subdivisões da Bacia do rio Sorocaba apresentam regiões com as
seguintes características: sub-bacia do Alto Sorocaba, os rios formadores
Sorocamirim e Sorocabuçu; rio Sarapuí e Pirapora são aqueles onde predominam as
atividades hortifrutigranjeiras e de produção de alimentos; a região da sub-bacia do
Médio Sorocaba e Pirajibu abrange a alta concentração urbano-industrial e a subbacia do Baixo Sorocaba com atividades agrícolas, urbanas e industriais.
Portanto, o uso do solo da região reflete dois padrões: uma ocupação
rarefeita onde predomina uso agrícola, pastagens ou matas, como revela a
fotografia 1, e outra com uma ocupação mais diversificada marcada por núcleos
urbanos e um sistema viário mais denso, fotografia 2.

Fotografia 1 - Fotografia de área agrícola em Ibiúna (2010).
Fonte: Elaborado pela autora (2010)
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Fotografia 2 - Fotografia do centro urbano de Piedade no ano de 2008.
Fonte: Prefeitura do Município de Piedade (2010)

Considera-se na pesquisa destaque para o município de Sorocaba que se
originou a margem oeste do rio Sorocaba, fotografia 3, adequando-se à topografia,
que na região é marcada pelas serras de Paranapiacaba e de Botucatu
(DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1993).
Sorocaba definiu um eixo de ocupação em direção ao cerrado, que de
entreposto comercial de muares, passa à cultura algodoeira e a industrialização
(DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1993).
A economia urbana integrada pela estrada de ferro Sorocabana e favorecida
pela construção de hidrelétricas das quedas d’água da região, encontrou na
transformação têxtil de sua produção algodoeira um novo caminho para o
desenvolvimento. Nem sempre acompanhou os principais pólos industriais e
agrícolas do estado de São Paulo, mas tem posição de destaque pelo crescimento
expressivo dos últimos anos, refletindo em toda região (DEPARTAMENTO DE
ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1993).
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Fotografia 3 - Fotografia do rio Sorocaba no município de Sorocaba no
ano de 2009.
Fonte: Stefane (2010)

6.1 Caracterização da Bacia do Rio Sorocaba
O rio Sorocaba é o maior afluente da margem esquerda do rio Tietê. Suas
águas abastecem a população dos campos e das cidades contidas em sua bacia
hidrográfica. Ao longo de todo seu percurso fornece água, que muitas vezes é super
explorada, poluída ou perturbada, prejudicando o ambiente e por conseqüência, a
própria oferta desse mesmo recurso natural (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA, 1993).
O rio Sorocaba nasce ao lado poente da Serra do Mar, no planalto de Ibiúna,
a mais ou menos 900 metros de altitude. É formado pelos rios Sorocabuçu,
Sorocamirim e Una, cujas cabeceiras se encontram nos municípios de Ibiúna, Cotia,
Vargem Grande Paulista e São Roque. Deságua no rio Tietê em seu trecho médio
superior, no município de Laranjal Paulista. É margeado pelas seguintes cidades:
Ibiúna, Votorantim, Sorocaba, Iperó, Boituva, Tatuí, Cerquilho, Jumirim e Laranjal
Paulista (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1993).
Como maior afluente da margem esquerda do rio Tietê, possui 180 km de
extensão em linha reta e 227 km considerando seu leito em seu trajeto natural. Tem
como afluentes mais importantes, pela margem direita ribeirão Cubatão e os rios
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Pirajibu, (o maior deles), Indaiatuba, Cerquilho; e pela margem esquerda existem os
afluentes Ipanema, Sarapuí, (o maior deles),Tatuí e ribeirão Guarapó, Mapa 1
(Anexo A) da hidrografia da bacia do rio Sorocaba.
Ao longo de seu percurso o rio Sorocaba apresenta inúmeras lagoas
marginais, como as localizadas na zona urbana de Sorocaba, mais precisamente
nos bairros Jardim Sandra, Iguatemi e Vitória Régia. Também ao longo do seu curso
o rio sofre dois represamentos: o primeiro em Votorantim, fotografia 4, para o
aproveitamento energético do salto de Itupararanga e o segundo em Cerquilho, na
antiga usina de San Juan.

Fotografia 4 - Fotografia da represa de Itupararanga em Votorantim no ano de 2009.
Fonte: Prefeitura do Município de Votorantim (2010)

A importância do rio Sorocaba e de seus afluentes na economia da região é
fundamental, pois suas águas são utilizadas para numerosos fins, como irrigação,
abastecimento público, resfriamento de caldeira, matéria prima, para diferentes
processos industriais e como diluidor de despejos domésticos e industriais
(DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1993).
A partir das informações contidas nos Relatórios Técnicos nº 80.401205/2006, 91.265-205/2006 e 104.269-205/2008, elaborados pelo Instituto de
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Pesquisas Tecnológicas (IPT), que constituíram o Plano de Bacia para UGRHI 10 –
SMT, apresenta-se a seguir, dados relacionados à bacia do rio Sorocaba.
O Mapa 2 (Anexo B) apresenta a potencialidade de água subterrânea, ou
seja os aquíferos presentes na bacia do rio Sorocaba, aquíferos sedimentares e
fraturados que armazenam água e permitem a sua circulação, de 10 a 40 m3/h nos
sedimentares e de 1 a 12 m3/h nos fraturados. Os fraturados estão localizados na
sub-bacia do alto Sorocaba, parte do médio Sorocaba e região de Piedade e no
restante da bacia do Sorocaba são aquíferos sedimentares.
Há uma porção de aquiclude que são corpos ou camadas de materiais que
mesmo armazenando água nos seus vazios não permitem a sua circulação,
localizada no baixo Sorocaba na região de Tatuí, Quadra, Cesário Lange e Laranjal
Paulista (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2006a).
Em relação aos solos da região, conforme Mapa 3 (Anexo C), esquemático
de solos, verifica-se a presença de latossolos, sendo predominante o latossolos
vermelhos na sub-bacia do baixo Sorocaba, seguido de argiloso vermelho-amarelo
no médio Sorocaba e latossolo vermelho-amarelo no alto Sorocaba (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
Quanto à geologia, Mapa 4 (Anexo D) há presença das unidades: Jurássico –
Grupo São Bento, Permiano – Grupo Passa Dois, Carbonífero Permiano – Sub
grupo Tubarão, Neoproterozóico, Meso-neoproterozóico com Grupo São Roque e
Complexo Embu (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2006a).
Considerando as sub-bacias tem-se as seguintes predominâncias: no Alto
Sorocaba - neoproterozóico, meso-neoproterozóico, no Médio Sorocaba - mesoneoproterozóico, carbonífero permiano e o jurássico em uma pequena área próxima
do município de Sorocaba, e no Baixo Sorocaba predomina o permiano e
carbonífero –permiano (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
Em relação à geomorfologia, Mapa 5 (Anexo E) nota-se a predominância de
colinas, morrotes e morros. Destaca-se a presença de planícies aluviais em pequeno
trecho do rio Sorocaba e do rio Sarapuí próximo ao município de Iperó; e nos rios
Sorocabuçu e Sorocamirim em Ibiúna. As serras alongadas aparecem no município

75

de Alumínio (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2006a).
No Mapa 6 (Anexo F) apresenta-se a declividade em intervalos de zero a
50%. Predominando nas áreas dos morros paralelos 6 a 20% de declividade, com
áreas isoladas para maiores de 20%, mas a maior área das sub-bacias é de 2 a 12%
de declividade (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2006a).
A suscetibilidade à erosão está representada no Mapa 7 (Anexo G),
relacionada pelo tipo de rocha, sendo que a maior área da bacia é de baixa
suscetibilidade (rochas sedimentares) na região do Médio e Baixo Sorocaba. Existe
uma região concentrada no Alto Sorocaba e região de Piedade de alta
suscetibilidade (rochas cristalinas), depois por média suscetibilidade, de rocha
cristalina e sedimentar, em parte do Alto e Médio Sorocaba ((INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
Uma pequena área entre os municípios de Capela do Alto, Sarapuí e
Alambari apresenta muito alta suscetibilidade à erosão (rochas sedimentares), subbacia do baixo Sorocaba.
Há também áreas de muito baixa suscetibilidade (sedimentos marinhos e
continentais) à margem dos rios Sorocabuçu, Sorocamirim, em Ibiúna e no município
de Sorocaba. Próximo aos municípios de Iperó e Capela do Alto, margeando o rio
Sarapuí encontra-se uma faixa de baixa suscetibilidade à erosão (rochas vulcânicas)
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2006a).
A suscetibilidade à erosão está quantificada e classificada no Quadro 8.
Deve-se dar atenção às sub-bacias, pela alta porcentagem de áreas suscetíveis.

Sub-bacia
Alto
Sorocaba
Médio
Sorocaba
Baixo
Sorocaba

área km2

MA (%)

A (%)s

M (%)

B (%)

MB (%)

927,94

-

46,94

39,57

2,38

11,11

1.212,60

-

4,83

1,8

89,13

4,24

3.113,91

3,48

15,27

1,11

78,30

1,85

Quadro 8 – Classificação e porcentagem das áreas de suscetibilidade à erosão.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
Legenda: ██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba
MA – muito alta, A – alta, M - média, B – baixa, MB – muito baixa
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Foram identificadas 283 feições erosivas lineares de grande porte (ravinas e
boçorocas), nas áreas urbanas e rurais da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê,
distribuídas pelos seus trinta e quatro municípios, sendo 64 delas na bacia do rio
Sorocaba, conforme Quadro 9.
municípios

número de
erosões urbanas
0

Número de ocorrências de
áreas sujeitas a inundações
0

1

VARGEM GRANDE PTA

2

IBIÚNA

0

0

sub-bacia Alto Soracaba

0

0

3

MAIRINQUE

0

4

4

ALUMÍNIO

0

0

5

VOTORANTIM

12

4

6

SOROCABA

10

0

7

ARAÇOIABA DA SERRA

4

0

8

IPERÓ

0

0

sub-bacia Médio Sorocaba

26

8

9

PIEDADE

0

0

10

SALTO PIRAPORA

14

2

11

SARAPUÍ

13

2

12

ALAMBARI

0

1

13

CAPELA DO ALTO

0

0

14

TATUÍ

7

0

15

QUADRA

1

0

16

CESÁRIO LANGE

2

0

17

LARANJAL PAULISTA

1

0

sub-bacia Baixo Sorocaba

38

5

18

CERQUILHO

0

0

19

JUMIRIM

0

0

sub-bacia Médio-Tietê Médio

0

0

64

13

total

total

total

total
TOTAL

Quadro 9 – Número de erosões urbanas e de áreas sujeitas às inundações nos municípios
da bacia do rio Sorocaba.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
Legenda: ██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
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A análise dos processos erosivos nas sub-bacias foi efetuada com base no
número total de feições erosivas e das classes de suscetibilidade à erosão conforme
Quadro 8. Constata-se a existência de regiões problemáticas como a sub-bacia do
Alto Sorocaba, alta suscetibilidade à erosão e o número de erosões urbanas. Além
da sub-bacia do Alto Sorocaba comportar o reservatório Itupararanga e importante
área de mananciais de água superficial.
O assoreamento é resultado da deposição do material proveniente das
erosões. A quantidade de material pode ser tão significativa que chega a constituir
extensos depósitos de areia ao longo dos cursos d’água, acarretando inúmeros
impactos negativos como: diminuição da capacidade de armazenamento de água
nos reservatórios, obstrução de canais de cursos d’água, degradação de água para
o consumo, veiculação de bactérias e vírus, entre outros (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
Foram identificados nos municípios problemas localizados de inundação,
vinculados à ocorrência de chuvas torrenciais ou chuvas de grande intensidade e
pequena duração, à ocupação imprópria de várzeas e assoreamentos, além de
declividades insuficientes (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
As áreas sujeitas à inundações relacionadas no Quadro 9 foram informações
obtidas por questionários respondidos pelas prefeituras, no período de 2004 e 2005
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2008).
A biodiversidade é tratada no Mapa 8 (Anexo H), que apresenta áreas de
floresta ombrófila, vegetação secundária e de reflorestamento. A vegetação
secundária concentra-se na sub-bacia do Alto Sorocaba e parte do município de
Piedade. O reflorestamento aparece em pequenas áreas, principalmente na subbacia do Médio Sorocaba. Muitas áreas aparecem sem informação (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
Em relação às Unidades de Conservação (UC) tem-se destaque para a
Floresta Nacional (FLONA) de Ipanema e para a Área de Proteção Ambiental (APA)
Itupararanga.
A FLONA localiza-se no município de Iperó e a área da APA Itupararanga
coincide com a sub-bacia do Alto Sorocaba, Mapa 9 (Anexo I).
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As Áreas de Preservação Permanente (APP), cobertas ou não por vegetação
nativa, são áreas com função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade e a fertilidade do solo, a biodiversidade, além de proteger a fauna e a
flora (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2008).
A extensão da APP é intocável e a supressão parcial ou total da vegetação só
será autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, por órgão
competente (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2008).
No Quadro 10 estão relacionadas as áreas ocupadas e com déficit de
vegetação natural, inseridas em APPs.

Área total de
APP (ha)

Área de APP
com vegetação
natural (ha)

% APP com
vegetação
natural

Área de APP
com déficit de
vegetação
natural (ha)

% de APP
com déficit
de vegetação
natural

Alto
Sorocaba

4.435,82

1.000,77

22,56%

3.435,05

77,44%

Médio
Sorocaba

4.703,97

658,91

14,01%

4.045,06

85,99%

Baixo
Sorocaba

10.438,91

1.968,09

18,85%

8.470,82

81,15%

Sub-bacia

Quadro 10 – Relação das áreas e porcentagens de vegetação natural nas APPs.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
Legenda: ██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba

Os dados mostram a baixa ocorrência de mata ciliar na região em estudo. A
sub-bacia do Alto Sorocaba é que apresenta melhor situação, mas considerando a
reduzida área de vegetação, deve-se priorizar ações para a conservação e
recuperação das APPs.
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6.2 Diagnóstico socioeconômico e ambiental
As questões de saneamento estão relacionadas ao desenvolvimento
econômico, social, ambiental e com condições de saúde pública, ligadas
principalmente às doenças de veiculação hídrica.
A seguir apresenta-se um conjunto de dados, pesquisados no Plano de Bacia
SMT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2006a; 2008), na Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(SEADE) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relacionados aos
dezenove municípios que compõem o objeto do estudo, a bacia do rio Sorocaba.
As ilustrações que acompanham o texto são quadros e gráficos. Na maioria
deles observam-se cores diferentes para os grupos de municípios formadores das
sub-bacias: Alto, Médio e Baixo Sorocaba e dois municípios da sub-bacia Médio
Tietê Médio.
O Quadro 11 apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) nas diferentes dimensões: educação, longevidade e renda.
Observa-se que em Ibiúna e Piedade estão os piores IDH da dimensão
educação, refletindo em piores IDH municipal, enquanto os melhores em relação à
dimensão educação estão em Sorocaba, seguido por Votorantim.
Em relação ao IDH longevidade, Sorocaba e Alambari apresentam os piores
índices. Os melhores, encontram-se em Jurumim e Cerquilho.
Para a dimensão renda, os piores índices estão nos municípios de Capela do
Alto e Quadra, com os melhores em Sorocaba e Cerquilho.
Considerando as diferentes dimensões que constituem o IDH Municipal na
região em estudo, encontram-se os melhores IDHM nos municípios de Sorocaba e
Cerquilho, e os piores em Ibiúna, seguido igualmente por Capela do Alto e Alambari
(FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2010).
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municípios

IDH educ.

IDH long.

IDH renda

IDHM

1

VARGEM GRANDE PTA

0,900

0,783

0,723

0,802

2

IBIÚNA

0,811

0,746

0,682

0,746

3

MAIRINQUE

0,894

0,790

0,719

0,801

4

ALUMÍNIO

0,903

0,734

0,724

0,787

5

VOTORANTIM

0,914

0,800

0,727

0,814

6

SOROCABA

0,915

0,700

0,792

0,828

7

ARAÇOIABA DA SERRA

0,859

0,768

0,729

0,785

8

IPERÓ

0,865

0,790

0,682

0,779

9

PIEDADE

0,811

0,747

0,712

0,757

10

SALTO PIRAPORA

0,847

0,781

0,685

0,771

11

SARAPUÍ

0,828

0,738

0,703

0,756

12

ALAMBARI

0,849

0,728

0,666

0,748

13

CAPELA DO ALTO

0,853

0,738

0,654

0,748

14

TATUÍ

0,865

0,774

0,742

0,794

15

QUADRA

0,827

0,774

0,664

0,755

16

CESÁRIO LANGE

0,829

0,785

0,688

0,767

17

LARANJAL PAULISTA

0,866

0,779

0,752

0,799

18

CERQUILHO

0,883

0,811

0,781

0,825

19

JUMIRIM

0,859

0,812

0,715

0,795

Quadro 11 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (2000).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2010)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
IDH - índice de desenvolvimento humano - educ.- educação/ long. - longevidade/ M –
municipal
██ melhores
██ piores

Ilustra-se no gráfico da Figura 9, o IDHM. Verifica-se que apresenta
concentração dos melhores índices na sub-bacia do Médio Sorocaba.
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0,840
0,820

IDHM

0,800
0,780
0,760
0,740
0,720
0,700
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

municípios da bacia do rio Sorocaba

Figura 9 – Gráfico do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM (2000).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2010)

Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Municípios: 1- Vargem Grande Paulista, 2- Ibiúna, 3- Mairinque,4- Alumínio,5Votorantim, 6- Sorocaba,7- Araçoiaba da Serra, 8- Iperó, 9- Piedade,10– Salto de
Pirapora, 11– Sarapuí,12– Alambari, 13– Capela do Alto,14– Tatuí,15– Quadra, 16–
Cesário Lange,17– Laranjal Paulista, 18– Cerquilho e 19-Jumirim.

No gráfico da Figura 10 apresenta-se a taxa de mortalidade infantil nas subbacias, por município. Observa-se as cinco maiores taxas nos municípios: Sarapuí
(11), Piedade (9), Ibiúna (2), Alumínio (4) e Araçoiaba da Serra (7), respectivamente.
Segundo dados do SEADE, o município de Quadra (15) não apresenta taxa
em relação à mortalidade infantil, e Jumirim, apresenta uma taxa superior a quarenta
por cento, o que faz merecer novas consultas.
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Figura 10 – Gráfico da taxa de mortalidade infantil (2008).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2010)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Legenda:

A renda per capita em número de salários mínimos observa-se no gráfico da
Figura 11. O município de Sorocaba (6) pertence à sub-bacia do Médio Sorocaba
onde se concentram as melhores rendas.
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3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Figura 11 – Gráfico da renda per capita em Salário Mínimo - SM (2000).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2010)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
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O grau de desigualdade da distribuição da renda é verificado pelo Índice de
GINI. Pode variar entre zero – baixa desigualdade, e um – alta desigualdade. O
Quadro 12 apresenta o Índice GINI para os municípios da bacia do rio Sorocaba.

município

ÍNDICE GINI

1

VARGEM GRANDE PAULISTA

0,38

2

IBIÚNA

0,39

3

MAIRINQUE

0,38

4

ALUMÍNIO

0,37

5

VOTORANTIM

0,38

6

SOROCABA

0,41

7

ARAÇOIABA DA SERRA

0,41

8

IPERÓ

0,42

9

PIEDADE

0,39

10

SALTO PIRAPORA

0,38

11

SARAPUÍ

0,41

12

ALAMBARI

0,38

13

CAPELA DO ALTO

0,37

14

TATUÍ

0,42

15

QUADRA

0,38

16

CESARIO LANGE

0,38

17

LARANJAL PAULISTA

0,40

18

CERQUILHO

0,40

19

JUMIRIM

0,33

Quadro 12 - Índice GINI para os municípios da bacia do rio Sorocaba (2003).
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2010)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Legenda:

A melhor distribuição de renda encontra-se no município de Jumirim, com o
menor índice, ou seja a menor desigualdade. E as mais altas desigualdades estão
nos municípios de Iperó e Tatuí, onde acusam os maiores índices de GINI.
Em relação ao Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), os
municípios de Alumino(4), Sorocaba(6) e Cerquilho(18), pertencem ao grupo 1 que
representa níveis elevados de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais. Os
municípios: Iperó(8), Piedade(9), Sarapuí(11), Capela do Alto(13) e Jumirim(19),
pertencente ao grupo 5 que reúne municípios mais desfavorecidos, tanto em
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riqueza, como nos indicadores sociais. Concentram-se os melhores índices na subbacia do médio Sorocaba, o que pode ser observado no gráfico da Figura 12.
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municípios da bacia do rio Sorocaba
Figura 12 – Gráfico do Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS (2004).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2010)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Legenda:

Em relação à atividade econômica da região em estudo, listou-se no Quadro
13 os valores do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, em reais, juntamente com os
valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) ecológico, repassados aos municípios, em 2008.
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municípios

PIB per capita ( R$)

ICMS ecológico - 2008 (R$)

1

VARGEM GRANDE PTA

10.354,64

139.051,01

2

IBIÚNA

6.717,78

1.448.847,69

3

MAIRINQUE

11.832,38

95.927,86

4

ALUMÍNIO

105.242,71

56.046,96

5

VOTORANTIM

9.910,04

117.124,91

6

SOROCABA

17.580,93

N

7

ARAÇOIABA DA SERRA

7.796,42

N

8

IPERÓ

10.299,08

N

9

PIEDADE

7.327,35

104.328,72

10

SALTO PIRAPORA

8.656,17

N

11

SARAPUÍ

8.063,82

N

12

ALAMBARI

10.994,25

N

13

CAPELA DO ALTO

7.622,29

N

14

TATUÍ

12.097,36

N

15

QUADRA

9.642,60

N

16

CESÁRIO LANGE

9.767,19

N

17

LARANJAL PAULISTA

10.794,37

N

18

CERQUILHO

45.759,90

N

19

JUMIRIM

16.899,53

143.658,78

Quadro 13 – Produto Interno Bruto per capita e ICMS ecológico (2006).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2010); Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2010)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
██ maiores

Obs.

██ menores

Nota-se que os maiores valores de PIB per capita, encontram-se nos municípios
de Alumínio e Cerquilho, e os menores em Ibiúna e Piedade.

O ICMS ecológico destinado à região é devido à presença da APA
Itupararanga. Área formada pela região de oito municípios, sendo que seis deles
fazem parte do objeto de estudo, presentes no Quadro 13, os quais recebem
recursos financeiros com a finalidade de promover a manutenção de áreas de
conservação
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O Quadro 14 mostra a projeção de crescimento populacional da bacia em
estudo. Confirma no decorrer dos anos que a região da sub-bacia do Médio
Sorocaba permanecerá com a maior população da região. Com crescimento
expressivo nos municípios de Vargem Grande Paulista e Iperó.
municípios

2001

2010

2015

2020

1

VARGEM GRANDE PTA

33.862

47.981

56.127

64.020

2

IBIÚNA

65.039

72.029

75.361

78.542

sub-bacia Alto Sorocaba

98.901

120.010

131.488

142.562

3

MAIRINQUE

40.613

47.136

49.881

52.049

4

ALUMÍNIO

15.381

16.535

16.964

17.253

5

VOTORANTIM

97.319

110.758

117.205

123.042

6

SOROCABA

504.039

609.449

656.139

692.460

7

ARAÇOIABA DA SERRA

20.352

26.019

28.431

30.517

8

IPERÓ

19.111

26.978

31.097

34.623

696.815

836.875

898.717

949.944

total

total

sub-bacia Médio Sorocaba

9

PIEDADE

49.752

52.439

52.142

52.685

10

SALTO PIRAPORA

35.869

43.410

47.112

50.447

11

SARAPUÍ

7.921

9.054

9.590

10.069

12

ALAMBARI

3.707

4.231

4.477

4.678

13

CAPELA DO ALTO

14.567

17.795

19.567

21.189

14

TATUÍ

95.015

110.638

118.227

124.959

15

QUADRA

2.664

2.761

2.793

2.817

16

CESÁRIO LANGE

13.030

14.488

15.220

15.818

17

LARANJAL PAULISTA

22.479

25.607

27.091

28.220

245.004

280.423

296.219

310.882

total

sub-bacia Baixo Sorocaba

18

CERQUILHO

30.464

40.392

45.105

49.034

19

JUMIRIM

2.223

2.492

2.588

2.663

32.678

42.884

47.693

51.697

1.375.117

1.455.085

total

sub-bacia Médio-Tietê Médio

TOTAL

1.073.407 1.280.192

Quadro 14 – Projeção de crescimento populacional (2009).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2010)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Legenda:
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Apresenta-se a seguir: disponibilidade e demanda hídrica, monitoramento
hidrológico, usos dos recursos hídricos, coleta e tratamento de esgoto, resíduos
sólidos, abastecimento de água e doenças de veiculação hídrica.
A maioria dos dados foi extraída do Plano de Bacia, e sendo apresentados
por sub-bacias, por vezes não possibilita obtê-los, por exemplo nos municípios de
Cerquilho e Jumirim.
A água subterrânea é um componente indissociável do ciclo hidrológico, sua
disponibilidade no aquífero relaciona-se diretamente com o escoamento da bacia de
drenagem instalada sobre a área de ocorrência (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA, 2002 apud INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
No Quadro 15 está a disponibilidade subterrânea para as sub-bacias em
estudo de acordo com os aquíferos nelas ocorrentes.

Sub-bacia

Cristalino
(m3/s)

Tubarão
(m3/s)

Passa Dois
(m3/s)

Total Livre
(m3/s)

Alto Sorocaba

0,54

0,00

0,00

0,54

0,31

0,51

0,00

0,82

0,36

1,33

0,33

2,02

1,21

1,84

0,33

3,38

Médio
Sorocaba
Baixo
Sorocaba
TOTAL

Quadro 15 - Disponibilidade hídrica subterrânea das sub-bacias do rio Sorocaba.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba
Legenda:

A análise do Quadro 15 demonstra que a disponibilidade de água
subterrânea da bacia do Sorocaba concentra-se em aquíferos livres: Cristalino,
Tubarão e no Passa Dois. A Deliberação CRH nº 62 de 04 de setembro de 2006,
estabelece que as ofertas hídricas subterrâneas, somente seriam computadas as de
aquíferos confinados, o que não ocorre na bacia do Sorocaba (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
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Em relação à oferta hídrica superficial natural, no Quadro 16 relaciona-se: a
área de drenagem, a precipitação pluviométrica e a vazão média plurianual de longo
período.

AD
km2

PP (1982)
mm

QM
m3/s

Alto
Sorocaba

924,49

1.317,30

9,61

Médio Sorocaba

1.212,36

1.202,50

8,73

Baixo
Sorocaba

3.136,38

1.191,50

21,62

TOTAL

5.273,23

3.711,30

39,96

Sub-bacia

Quadro 16 – Oferta hídrica superficial natural.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo (2006a)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba

A maior área de drenagem encontra-se na sub-bacia do Baixo Sorocaba, com
a menor precipitação pluviométrica.
Em complemento ao assunto, o Mapa 10 (Anexo J), apresenta os postos
pluviométricos e fluviométricos, sendo que a maioria são pluviométricos distribuídos
por toda a bacia do rio Sorocaba, com pouquíssimos postos fluviométricos.
O Relatório de Qualidade Ambiental elaborado pela Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo apresenta relatório pluviométrico para a UGRHI
10, com dados coletados em sete municípios. Quatro, pertencem ao objeto de
pesquisa: Tatuí, Sorocaba, Ibiúna e Piedade, construindo a média histórica de 1993
a 2008 (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).
O mesmo relatório, no que diz respeito à demanda e disponibilidade hídrica
dentro do limite da UGRHI 10, mostra que o balanço hídrico de águas superficiais
apresenta condições críticas, enquanto o de águas subterrâneas encontra-se em
estado de atenção.
A seguir serão apresentados os dados relativos às demandas ou usos dos
recursos hídricos na UGRHI 10, adotando a classificação utilizada pelo DAEE, de
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acordo com as principais formas de uso dos recursos hídricos, incluindo-se as
captações superficiais e subterrâneas, bem como os lançamentos de efluentes.
Dessa forma, no Quadro 17, relaciona-se os usos dos recursos hídricos
cadastrados com as demandas de água superficial, e no Quadro 18, relacionados à
demanda subterrânea.

Alto Sorocaba
(Q)
0,276

Médio Sorocaba
(Q)
2,131

Baixo Sorocaba
(Q)
0,652

Industrial

0,000

0,620

0,610

1,230

Rural

0,007

0,037

0,152

0,196

Irrigação

0,016

0,146

0,795

0,957

Mineração
Comércio
serviços
Outros

0,000

si

si

0,000

si

si

0,057

0,057

0,000

0,004

0,016

0,020

0,299

2,938

2,282

5,519

uso
Urbano

e

TOTAL

Demanda Total
3,059

Quadro 17 – Usos dos recursos hídricos superficiais cadastrados (2008).
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba
Q= vazão captada (m3/s), si = sem informação,

Alto Sorocaba
(Q)
0,035

Médio Sorocaba
(Q)
0,169

Baixo Sorocaba
(Q)
0,075

Industrial

0,011

0,111

0,223

0,345

Rural

0,001

0,005

0,017

0,023

Irrigação

0,000

0,003

0,002

0,005

si

0,000

0,008

0,008

0,001

0,018

0,002

0,021

0,002

0,030

0,007

0,039

0,050

0,336

0,334

0,720

uso
Urbano

Mineração
Comércio
serviços
Outros
TOTAL

e

Demanda Total
0,279

Quadro 18 – Usos dos recursos hídricos subterrâneos cadastrados.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba
Q= vazão captada (m3/s), si = sem informação
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No Quadro 19, são relacionados lançamentos de efluentes cadastrados por
sub-bacia, e por tipo de uso dos recursos hídricos.
Alto Sorocaba
(Q)
0,066

Médio Sorocaba
(Q)
2,157

Baixo Sorocaba
(Q)
0,513

Industrial

0,002

0,740

0,683

1,425

Rural

0,004

0,036

0,149

0,189

Irrigação

0,001

0,002

0,003

0,006

Mineração
Comércio
serviços
Outros

0,000

0,001

0,011

0,012

0,000

0,000

0,050

0,050

0,000

0,007

0,003

0,010

0,073

2,943

1,412

4,428

uso
Urbano

TOTAL

e

Demanda Total
2,736

Quadro 19 – Lançamentos cadastrados de efluentes em corpos d’água superficiais.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba,
Q= vazão lançada (m3/s)

A análise dos quadros permite observar que a utilização dos recursos hídricos
a partir de captações superficiais são muito maiores que as fontes subterrâneas. A
irrigação é a maior demanda superficial na sub-bacia do Baixo Sorocaba, seguida da
industrial na sub-bacia Médio Sorocaba.
As maiores demandas cadastradas que utilizam os recursos subterrâneos são
de uso industrial e urbano, concentrando-se no Baixo e Médio Sorocaba.
Constata-se no Quadro 19 que os maiores volumes de lançamentos
cadastrados se referem ao uso urbano seguido pelo uso industrial.
A seguir, serão tratados os dados relacionados com: abastecimento de água,
esgotamento sanitário, carga de origem doméstica e de origem industrial, resíduos
sólidos, áreas contaminadas, doenças relacionadas à deficiência sanitária, número
de internações e óbitos por doenças de veiculação hídrica.
Utilizando mapas são apresentados pontos de monitoramento de qualidade
da água, pela Cetesb, enquadramento dos corpos d’água, índice de qualidade da
água bruta para fins de abastecimento público (IAP) e índice de qualidade da água
para proteção da vida aquática (IVA).
O Quadro 20 apresenta as informações sobre o abastecimento de água nos
municípios da bacia do rio Sorocaba, sobre o tipo de manancial – superficial ou
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subterrâneo; operação do sistema de abastecimento, número de ligações, o
consumo per capita e a porcentagem de perda na rede.

município

manancial

operação

pop. atendida

nº
de ligações

Consumo
per capita
(l/hab/dia)

Perda
física na
rede (%)

1

VARGEM
GRANDE
PAULISTA

sub

Sabesp

18.302

6.457

200

54

2

IBIÚNA

sup

Sabesp

23.289

8.738

160

48

3

MAIRINQUE

sup/sub

pref

35.039

9.124

145

37

4

ALUMÍNIO

sup/sub

Sabesp

14.013

3.042

98

-

5

VOTORANTIM

sup

pref.

105.446

25.845

308

46

6

SOROCABA

sup/sub

pref.

505.630

149.710

225

31

7

ARAÇOIABA
DA SERRA

sup

Sabesp

16.298

6.297

178

46

8

IPERÓ

sup/sub

Sabesp

12.959

4.629

121

46

9

PIEDADE

sup

Sabesp

25.195

7.698

138

-

10

SALTO
PIRAPORA

sup

Sabesp

32.291

11.338

139

-

11

SARAPUÍ

sub

Sabesp

6.900

2.300

135

-

12

ALAMBARI

-

Sabesp

-

-

-

-

13

CAPELA DO
ALTO

sub

Sabesp

12.868

4.338

129

-

14

TATUÍ

sup

Sabesp

93.358

30.809

131

-

15

QUADRA

sub

Sabesp

976

326

118

-

16

CESARIO
LANGE
LARANJAL
PAULISTA

sub

Sabesp

9.692

3.651

146

-

sup

Sabesp

220.702

7.182

149

-

17
18

CERQUILHO

sup

pref

27.996

10.100

217

30

19

JUMIRIM

sub

pref.

1.500

537

206

-

-

-

1.029.126

249.087

-

-

TOTAL

Quadro 20 – Informações sobre abastecimento de água.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
sup. – superficial; sub. – subterrânea; (-) sem informação; pref. - Prefeitura

A maioria dos municípios, (14) quatorze deles, é atendida pela SABESP, com
captação em mananciais superficiais e subterrâneos.
Nota-se o maior consumo per capita, nos municípios de Votorantim e
Sorocaba. Fato preocupante: a porcentagem registrada de perdas.
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No Quadro 21, apresentamos o responsável pelo serviço de tratamento de
esgoto, a porcentagem de coleta, o tratamento, a carga poluidora de origem e o
corpo receptor desta carga poluidora de origem doméstica.

município

Concessão

Coleta
%

Tratamento
%

Carga
poluidora Kg
DBO5,20/dia
potencial

Carga
poluidora
Kg
DBO5,20/dia
remanescente

1

VARGEM
GRANDE
PAULISTA

Sabesp

19

0

2483

2483

2

IBIÚNA

Sabesp

70

66

1312

1033

3

MAIRINQUE

ciágua

78

0

2254

2254

4

ALUMÍNIO

Sabesp

81

0

812

812

5

VOTORANTIM

saae

98

57

5517

3508

6

SOROCABA

saae

97

60

30.548

21.339

7

ARAÇOIABA
DA SERRA

Sabesp

76

100

943

485

8

IPERÓ

Sabesp

63

95

781

456

9

PIEDADE

Sabesp

63

0

1424

1424

10

SALTO DE
PIRAPORA

Sabesp

82

70

1869

968

11

SARAPUÍ

Sabesp

58

0

322

322

12

ALAMBARI

Sabesp

39

100

145

98

13

CAPELA DO
ALTO

Sabesp

63

81

740

392

14

TATUÍ

Sabesp

91

100

5.248

914

15

QUADRA

Sabesp

90

100

58

16

Sabesp

83

100

541

229

Sabesp

91

1

1.146

1.146

saaec

98

50

1.901

1182

prefeitura

70

100

77

28

16
17

CESÁRIO
LANGE
LARANJAL
PAULISTA

18
CERQUILHO
19

JUMIRIM

Corpo
receptor
rib.
Vargem
Grande
rio
Sorocaba
córrego
Marmeleiro
rio
Piragibu
córrego
Cubatão
rio
Sorocaba
córrego
Vacario
rio
Sorocaba
rio
Pirapora
rio
Pirapora
rio
Fazendinha
rio
Alambari
córrego
Olaria
rio
Tatuí
ribeirão
Palmeira
rio
Aleluia
rio
Sorocaba
ribeirão da
Serra
córrego
Taquaral
rio
Sorocaba
córrego. sem
nome

Quadro 21 – Carga poluidora de origem doméstica e corpo receptor.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
Legenda: ██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
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A quantificação dos poluentes é apresentada em massa de Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO), por unidade de tempo.
A DBO5,20 de uma água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a
matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica
estável. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20ºC é
freqüentemente usado e referido como DBO5,20 (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2007b).
Um aumento da DBO5,20 pode ser provocado por despejos de origem
orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo
esgotamento de oxigênio na água, provocando comprometimento à vida aquática
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2007b).
A análise da carga poluidora de origem doméstica permite relatar que
somente cinco municípios tratam 100% do esgoto coletado. Existem municípios, sem
nenhum tratamento de esgoto e com rede coletora que não atende a totalidade da
população. Na pesquisa, em 74% dos municípios os serviços são executados pela
Sabesp.
O maior lançamento diário de carga poluidora nos rios ocorre na bacia do
Médio Sorocaba. O rio Sorocaba é corpo receptor direto em cinco municípios.
O Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana do
Município (ICTEM), com valores de 0 a 10, é considerado uma ferramenta para a
identificação relativa e classificação dos municípios, em função da remoção da carga
orgânica gerada pela população urbana. Está demonstrado no Quadro 22.
Os municípios com os melhores valores do ICTEM, Jumirim (9,9), Quadra
(7,2), apresentam as menores cargas poluidoras remanescentes, confirmando dados
do Quadro 21.

94

Município

ICTEM

1

VARGEM GRANDE PAULISTA

0,4

2

IBIÚNA

4,7

3

MAIRINQUE

1,2

4

ALUMÍNIO

1,2

5

VOTORANTIM

5,8

6

SOROCABA

5,8

7

ARAÇOIABA DA SERRA

6,7

8

IPERÓ

6,6

9

PIEDADE

4,3

10

SALTO PIRAPORA

4,6

11

SARAPUÍ

0,9

12

ALAMBARI

3,4

13

CAPELA DO ALTO

5,0

14

TATUÍ

6,1

15

QUADRA

7,2

16

CESARIO LANGE

6,1

17

LARANJAL PAULISTA

1,3

18

CERQUILHO

6,4

19

JUMIRIM

9,9

Quadro 22 – Coleta e Tratabilidade de Esgoto – ICTEM (2009).
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo (2010)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
ICTEM – indicador de coleta e tratabilidade de esgotos da população urbana do
município

Em relação à coleta dos efluentes domésticos, há uma porcentagem coletada
satisfatória mas, quanto ao tratamento, há muito a ser feito, tendo em vista a carga
poluidora remanescente lançada sem nenhum tratamento em cursos d’água.
Apresenta-se no Quadro 23 a carga poluidora de origem industrial, número
de fontes poluidoras na bacia do rio Sorocaba e o corpo receptor dos efluentes.
Em termos de efluentes industriais, a carga poluidora corresponde ao
lançamento de efluentes líquidos diretamente nos rios e córregos, com ou sem
tratamento prévio, constituindo fonte de poluição direta, como as de origem
domiciliar, das águas superficiais onde são lançadas, e indiretas, de solos e águas

95

subterrâneas (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2008).

município

Número de
fontes
de poluição

Corpo
receptor

potencial

Carga
poluidora
Kg
DBO5,20/dia
remanescente

-

Carga
poluidora
Kg
DBO5,20/dia

1

VARGEM
GRANDE
PAULISTA

0

0

0

2

IBIÚNA

4

7.515

117

3

MAIRINQUE

1

513

28

4

ALUMÍNIO

1

725

40

5

VOTORANTIM

0

0

0

6

SOROCABA

13

3.704

350

7

ARAÇOIABA DA
SERRA

0

0

0

8

IPERÓ

0

0

0

9

PIEDADE

0

0

0

10

SALTO DE
PIRAPORA

0

0

0

11

SARAPUÍ

0

0

0

12

ALAMBARI

0

0

0

13

CAPELA DO
ALTO

0

0

0

-

14

TATUÍ

2

3.756

220

rio
Tatuí

15

QUADRA

0

0

0

0

0

0

1

7.380

84

2

54.836

3.266

0

0

0

16
17
18
19

CESÁRIO
LANGE
LARANJAL
PAULISTA
CERQUILHO
JUMIRIM

Rio Sorocabuçu
rio Sorocaba
rio
Pirajibu
ribeirão do
Varjão
rio Pirajibu , rio
Ipanema
rio Sorocaba
-

rio Sorocaba
rio Sorocaba
-

Quadro 23 – Carga poluidora de origem industrial e corpo receptor.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
Legenda: ██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
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Nota-se que todas as fontes poluidoras têm carga remanescente, a maior
delas encontra-se em Cerquilho, sendo que o rio Sorocaba é corpo receptor direto
de quatro municípios.
Quanto aos resíduos sólidos domésticos os dados foram obtidos junto à
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007a), no Inventário
Estadual de Resíduos Domiciliares de 1997 a 2007, sendo as quantidades
calculadas aplicando-se o índice de produção per capita. Os dados demográficos
utilizados foram valores do Censo Demográfico de 2000, atualizados para 2005, com
índices de crescimento fornecidos pelo IBGE, Quadro 24.

Até 1001

Produção de Resíduos Sólido doméstico
(kg/hab/dia)
0,4

1001 a 2001

0,5

2001 a 5001

0,6

Mais de 5001

0,7

População (mil hab)

Quadro 24 – Índices para resíduos residenciais.
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007a)

As quantidades geradas de lixo e a existência de coleta seletiva nos
municípios, são apresentadas no Quadro 25.
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município

Lixo (t/dia)

coleta seletiva

1

VARGEM GRANDE PAULISTA

19,5

S

2

IBIÚNA

9,9

S

3

MAIRINQUE

16,2

S

4

ALUMÍNIO

5,8

N

5

VOTORANTIM

51,1

S

6

SOROCABA

396,0

S

7

ARAÇOIABA DA SERRA

6,5

S

8

IPERÓ

7,3

N

9

PIEDADE

9,5

S

10

SALTO DE PIRAPORA

13,1

S

11

SARAPUÍ

2,3

N

12

ALAMBARI

1,0

N

13

CAPELA DO ALTO

5,1

N

14

TATUÍ

38,7

S

15

QUADRA

0,3

N

16

CESARIO LANGE

3,9

N

17

LARANJAL PAULISTA

8,5

N

18

CERQUILHO

13,9

S

19

JUMIRIM

0,5

S

TOTAL

609,10

Quadro 25 – Lixo doméstico produzido nos municípios e existência de coleta seletiva.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio

Em relação aos resíduos domiciliares constata-se que na sub-bacia do Médio
Sorocaba, ocorre a maior geração de resíduos. A coleta seletiva acontece em 11
(onze) municípios, 8 (oito) não fazem; fato este que poderia colaborar para diminuir a
quantidade de resíduos para o destino final dos mesmos.
Outro aspecto tratado no diagnóstico corresponde às áreas para a disposição
e tratamento dos resíduos sólidos domésticos.
Essas áreas são consideradas como fontes potenciais de contaminação do
solo, de águas superficiais e subterrâneas. Podem ocorrer de forma direta devido
aos lançamentos de resíduos em cabeceiras ou vales de drenagens, ou pelo
despejo de efluentes da decomposição dos resíduos e percolação de águas pluviais.
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A contaminação das águas subterrâneas ocorre de forma indireta por meio da
infiltração de chorume no subsolo.
Sobre as condições de tratamento e disposição de resíduos domésticos, os
dados foram obtidos do Inventário Estadual de Resíduos Domiciliares, elaborado
pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007a) com dados de
1997 a 2005, sendo classificados em condições adequadas, controladas e
inadequadas, de acordo com o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR),
Quadro 26.

IQR
0,0 a 6,0
6,1 a 8,0
8,1 a 10,0

CONDIÇÕES
inadequada
controlada
adequada

Quadro 26 – Condições correspondentes ao índice de qualidade de aterro
de resíduos (IQR).
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)

O Quadro 27 mostra as condições dos aterros existentes nos municípios da
bacia do rio Sorocaba, em relação ao IQR.
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município

IQR

condição

VARGEM GRANDE PAULISTA

9,8

adequada

2

IBIÚNA

3,2

inadequada

3

MAIRINQUE

4,3

inadequada

4

ALUMÍNIO

9,0

adequada

5

VOTORANTIM

4,9

inadequada

6

SOROCABA

8,6

adequada

7

ARAÇOIABA DA SERRA

5,2

inadequada

8

IPERÓ

6,4

controlada

9

PIEDADE

8,2

adequada

10

SALTO PIRAPORA

5,8

inadequada

11

SARAPUÍ

7,4

controlada

12

ALAMBARI

9,6

adequada

13

CAPELA DO ALTO

5,2

inadequada

14

TATUÍ

6,6

controlada

15

QUADRA

9,6

adequada

16

CESARIO LANGE

9,6

adequada

17

LARANJAL PAULISTA

7,5

controlada

18

CERQUILHO

8,7

adequada

19

JUMIRIM

9,4

adequada

1

Quadro 27 – Condição dos aterros em relação ao IQR.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Legenda:

Nota-se que a maioria dos municípios deposita seus resíduos sólidos
domiciliares de forma adequada ou controlada. Atenção para a condição
inadequada, pois podem ser consideradas como fonte potenciais de contaminação
do solo, de águas superficiais e subterrâneas.
A contaminação pode ocorrer de forma direta, devido aos lançamentos de
resíduos em cabeceiras ou vales de drenagens, ou pelo despejo de efluentes
advindos da decomposição dos resíduos e percolação de águas pluviais. A
contaminação das águas subterrâneas ocorre de forma indireta, por meio da
infiltração de percolado no subsolo (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
Em relação aos Resíduos de Saúde, assunto tratado no Plano de Bacia
(2006), verificou-se que o destino final e tratamento ocorrem fora da área da bacia
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em estudo. Faz-se necessário um diagnóstico mais preciso em relação aos resíduos
de saúde, tendo em vista seu potencial contaminante e a necessidade de soluções
mais adequadas.
Quanto aos resíduos sólidos industriais, classificados segundo a Norma
Brasileira Regulamentada - NBR 10004 de 2004, Classe I - Perigosos, Classe II –
Não perigosos, Classe II A – Não inertes e Classe II B – Inertes, são apresentados
no Quadro 28.

município
1

VARGEM GRANDE PAULISTA

2

IBIÚNA

3

MAIRINQUE

4

ALUMÍNIO

5

VOTORANTIM

6

SOROCABA

7

ARAÇOIABA DA SERRA

8

IPERÓ

9

PIEDADE

10

SALTO PIRAPORA

11

SARAPUÍ

12

ALAMBARI

13

CAPELA DO ALTO

14

TATUÍ

15

QUADRA

16

CESARIO LANGE

17

LARANJAL PAULISTA

18

CERQUILHO

19

JUMIRIM
TOTAL

Classe I
(t/ano)

Classe II A
(t/ano)

Classe II B
(t/ano)

21
10.947
71
3.676
12
45
4
35
2
110
14.923

42
7.076
569.383
5.806
66.865
61.134
49
722
1
112.538
622.065
1.445.680

6
1.000.546
7.341
2
1.007.889

Quadro 28 – Resíduos sólidos industriais.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio

Os resíduos sólidos industriais concentram-se na sub bacia do Médio
Sorocaba, os perigosos aparecem em maior quantidade no município de Alumínio,
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depois em Sorocaba. Em Votorantim está a maior quantidade de resíduos não
perigosos inertes.
Tratando-se agora de área contaminada, segundo a Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007a), é definida como um local ou terreno
onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de
qualquer substância ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados,
armazenados,

enterrados

ou

infiltrados

(INSTITUTO

DE

PESQUISAS

TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006a).
O Quadro 29 apresenta o número de áreas contaminadas da região
estudada. As causas podem ser: atividade comercial, destinação de resíduos,
ocorrência de acidentes, indústrias, e uma incidência elevada de postos de
combustíveis com áreas contaminadas. Maior incidência no município de Sorocaba.
Município

áreas contaminadas

1

VARGEM GRANDE PAULISTA

1

2

IBIÚNA

3

3

MAIRINQUE

4

4

ALUMÍNIO

2

5

VOTORANTIM

4

6

SOROCABA

33

7

ARAÇOIABA DA SERRA

3

8

IPERÓ

2

9

PIEDADE

2

10

SALTO PIRAPORA

2

11

SARAPUÍ

0

12

ALAMBARI

0

13

CAPELA DO ALTO

0

14

TATUÍ

6

15

QUADRA

0

16

CESARIO LANGE

2

17

LARANJAL PAULISTA

2

18

CERQUILHO

2

19

JUMIRIM

0

TOTAL

68

Quadro 29 – Número de áreas contaminadas.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2008)
██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
Legenda:
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A falta de saneamento pode trazer sérios problemas de saúde pública para a
população, resultando em óbitos, além de elevados recursos financeiros para cobrir
gastos com o tratamento das pessoas internadas.
A classificação das doenças tem uma correlação com a Classificação
Ambiental das Infecções Relacionadas com a Água, editada pelo Centro de
Vigilância Sanitária (CVS) de São Paulo, sendo divididas em quatro grupos,
conforme Quadro 30.
Os dados são relacionados por doenças associadas à deficiência de
saneamento básico e outros aspectos ambientais, fundamentados na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde;
resumidamente a Classificação Internacional de Doenças (CID) que passou por
várias revisões, sendo a décima que está em vigor, denominada de CID 10.

CID 10
Doenças infecciosas e parasitárias
cólera
Febre tifóide e paratifóide
Shiguelose
Amebíase
Diarréia e gastrenterite de origem
infecciosa
Outras doenças infecciosas intestinais
Outras doenças bacterianas
Leptospirose não especificada
Outras hepatites virais
Tracoma
Tifo exantemático
Esquistossomose
dengue

Classificação CVS
grupos
I – transmissão hídrica
I
I
I
I
I
I
I
I
II – transmissão relacionada com
higiene
II
III – transmissão baseada na água
IV – transmissão por vetor que procria
na água

Quadro 30 – Principais doenças relacionadas à deficiência sanitária.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)

O número de internações por grupos de doenças no período de 1998 a 2004,
apresenta-se no Quadro 31.
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município

Grupo I
1998 - 2004

Grupo III
1998 - 2004

Grupo IV
1998 - 2004

1

VARGEM GRANDE PAULISTA

116

0

1

2

IBIÚNA

820

1

2

3

MAIRINQUE

212

0

0

4

ALUMÍNIO

46

0

0

5

VOTORANTIM

294

1

0

6

SOROCABA

2.600

11

4

7

ARAÇOIABA DA SERRA

68

1

0

8

IPERÓ

107

0

0

9

PIEDADE

1.044

0

0

10

SALTO DE PIRAPORA

481

0

0

11

SARAPUÍ

40

0

0

12

ALAMBARI

18

0

0

13

CAPELA DO ALTO

134

0

0

14

TATUÍ

1.633

1

0

15

QUADRA

15

0

0

16

CESARIO LANGE

962

0

0

17

LARANJAL PAULISTA

889

0

0

18

CERQUILHO

483

0

1

19

JUMIRIM

15

0

0

9.977

15

8

TOTAL

Quadro 31 – Número de internações por grupo de doenças, período 1998 – 2004.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
Legenda: ██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio

No Quadro 32, no período de 1998 a 2004, está relacionado o número de
óbitos causados por doenças de transmissão hídrica, com dados expressivos em
Sorocaba, Ibiúna, Tatuí e Piedade.
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Município

Total – período 1998 a 2004
3

1

VARGEM GRANDE PAULISTA

2

IBIÚNA

3

MAIRINQUE

8

4

ALUMÍNIO

(-)

5

VOTORANTIM

10

6

SOROCABA

81

7

ARAÇOIABA DA SERRA

3

8

IPERÓ

2

9

PIEDADE

10

SALTO PIRAPORA

5

11

SARAPUÍ

(-)

12

ALAMBARI

(-)

13

CAPELA DO ALTO

(-)

14

TATUÍ

21

15

QUADRA

(-)

16

CESARIO LANGE

5

17

LARANJAL PAULISTA

6

18

CERQUILHO

4

19

JUMIRIM

1

TOTAL

21

17

187

Quadro 32 – Número de óbitos por doenças de transmissão hídrica (Grupo I), período de
1998 a 2004.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a)
Legenda:

██ Alto Sorocaba, ██ Médio Sorocaba, ██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio
(-) período sem informação

Uma das formas para conter a contaminação dos corpos d’água é o
monitoramento da qualidade da água bruta que vem sendo realizado pela Cetesb,
compondo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo.
O Mapa 11 (Anexo K) apresenta o enquadramento dos corpos d’água e
pontos de monitoramento da Cetesb. Os pontos de monitoramento implantados
concentram-se no Médio Sorocaba. Em relação à classificação dos corpos d’água,
há destaque para represa de Itupararanga – classe 2, trecho do ribeirão Varjão,
afluente do rio Pirajibu – classe 3 e trecho do rio Tatuí e córrego Matadouro – classe 4.
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O índice de qualidade da água bruta para fins de abastecimento público - IAP,
Mapa 12 (Anexo L), relacionado ao percurso do rio Sorocaba, apresenta trechos de
qualidade ótima, regular e ruim. A cabeceira do rio Sorocaba e a represa de
Itupararanga – apresentam qualidade ótima, trecho da cidade de Votorantim até
confluência com ribeirão Guarapó – ruim, e finalizando o percurso do rio Sorocaba
até o médio Tietê, com qualidade regular.
Finalizando, para o índice de qualidade de água para proteção da vida
aquática – IVA, o rio Sorocaba tem percurso com os índices: bom - cabeceira, ruim –
municípios de Votorantim e Sorocaba, péssimo – até rio Indaiatuba e voltando a ruim
até o médio Tietê, Mapa 13 (Anexo M).
6.3 Resultados utilizando modelo FPEIR
No objeto deste estudo, a bacia do rio Sorocaba, foram considerados
indicadores de desenvolvimento econômico, social, meio ambiente, recursos
hídricos, saneamento e saúde.
A fim de compor um sistema integrado com a inter-relação dos diferentes
temas adotou-se o Modelo FPEIR para a proposta de gestão regional de
saneamento básico por ser abrangente em termos de tipologia e interrelacionamento de indicadores, sendo um dos principais modelos desenvolvidos e
praticados atualmente no mundo.
Foram elaborados o Quadro 33 com aspectos desfavoráveis e o Quadro 34
com os aspectos favoráveis relativos à bacia do rio Sorocaba, que possibilitarão as
melhores decisões e ações para a gestão regional de saneamento básico,
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Sub-bacia

Aspectos desfavoráveis

Sorocaba

Alto

continua
maior densidade demográfica - Vargem Grande Paulista

FM

pior IDHM – Ibiúna

FM

pior PIB – Ibiúna

FM

maior população rural – Ibiúna

FM

maior porcentagem de áreas com alta erosão

P

pior IQR – Ibiúna

E

menor disponibilidade hídrica subterranean

E

maior área territorial – Ibiúna

E

menor área de drenagem

E

1 ponto de monitoramento PP - Ibiúna

E

pior ICTEM – Vargem Grande Paulista – 19% de coleta

E

mortalidade infantil maior que 20/1000 - Ibiúna

I

maior perda física de água – Vargem Grande Paulista

I
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Sub-bacia

Aspectos desfavoráveis
continuação
maior população urbana – Sorocaba

FM

menor porcentagem de urbanização - Quadra

FM

maior desigualdade de distribuição de renda - Iperó

FM

maior crescimento populacional

FM

Médio
Sorocaba

maior número de áreas sujeitas à inundações

P

maior uso de recurso hídrico superficial e subterrâneo

P

maior demanda de uso urbano – recurso hídrico superficial

P

maior consumo per capita (l/hab/dia) - Votorantim

P

captação em 4 municípios de água superficial e subterrânea

P

maior lançamento de efluentes – uso urbano

P

maior remanescente de carga poluidora

P

contém barramento no reservatório Itupararanga - Votoratim

P

região de maior uso dos recursos hídricos subterrâneos

P

maior consumo de água por habitante - Sorocaba

P

rio Sorocaba está diretamente como corpo receptor – Sorocaba e Iperó
maior carga poluidora de origem doméstica

P
P

maior geração de resíduos sólidos domésticos e industriais

P
P

maior número de ares contaminadas

E

menor área de APP com vegetação natural

E

menor porcentagem de APP com vegetação natural

E

IAP ruim

E

IVA péssimo

E

menor PP

E

menor oferta hídrica superficial

E

um ponto de monitoramento pluviométrico – Sorocaba

E

maior número de óbitos por doença de veiculação hídrica

I

mortalidade infantil maior que 20/1000 – Alumínio e Araçoiaba da Serra

I

maior carga poluidora remanescente no corpo receptor
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Sub-bacia

Aspectos desfavoráveis

categoria

Baixo
Sorocaba

conclusão

Médio
Tietê Médio

menor porcentagem de urbanização – Quadra

FM

menor renda per capita – Quadra

FM

piores IPRS – Piedade, Sarapuí e Capela do Alto

FM

maior desigualdade de distribuição de renda - Tatuí

FM

maior porcentagem de áreas de muito alta suscetibilidade à erosão

P

maior demanda de uso industrial – recursos hídrico subterrâneo

P

maior número de erosões urbanas

P

maior número de áreas sujeitas à inundações

P

maior área com aqüíferos sedimentares

E

menor PP

E

menor atendimento da população por rede de água

E

municípios sem tratamento de esgoto - Piedade, Alambari e Sarapuí

E

maior número de municípios sem coleta seletiva

E

maior número de internações por veiculação hídrica

I

maior taxa de mortalidade infantil - Sarapuí

I

maior carga poluidora

E

maior remanescente de carga poluidora industrial

E

Quadro 33 – Aspectos desfavoráveis relativos à bacia do rio Sorocaba.
Fonte: Elaborado pela autora (2010)
Legenda: Alto Sorocaba:
██ FM – Força motriz, ██ P – Pressão, ██ E – Estado, ██ I– Impacto, ██ R– Resposta

██ Alto Sorocaba

Médio Sorocaba:
██ FM – Força motriz, ██ P – Pressão, ██ E – Estado, ██ I– Impacto, ██ R– Resposta

██ Médio Sorocaba

Baixo Sorocaba:
██ FM – Força motriz, ██ P – Pressão, ██ E – Estado, ██ I– Impacto, ██ R– Resposta

██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio

O modelo FPEIR permite identificar as melhores respostas para suprir e
modificar os aspectos desfavoráveis.
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Sub-bacia

Aspectos favoráveis

Alto

Médio
Sorocaba

Sorocaba

continua
município 100% urbanizado – Vargem Grande Paulista

FM

maior ICMS ecológico - Ibiúna

FM

menor uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos

P

menor lançamento de efluentes em corpos superficiais

P

melhor IQR – Vargem Grande Paulista

E

menor area territorial municipal – Vargem Grande Paulista

E

região dos rios formadores da bacia rio Sorocaba – Ibiúna

E

maior precipitação pluviométrica

E

IAP – ótima

E

IVA – boa

E

maior porcentagem de APP com vegetação natural

E

maior PP

E

detém o maior município da bacia Sorocaba – Ibiúna

E

predomina aquífero fraturado

E

menor número de erosões urbanas

I

menor numero de áreas sujeitas à inundações

I

menor mortalidade infantil – Vargem Grande Paulista

I

região coincide com área da APA Itupararanga

R

menor densidade demográfica – Quadra

FM

melhor IDHM – Sorocaba

FM

melhor renda per capita - Sorocaba

FM

melhor PIB per capita – Alumínio

FM

melhor IPRS – Alumínio e Sorocaba

FM

maior porcentagem de áreas de baixa suscetibilidade à erosão

P

maior população atendida com rede de água

P

menor consumo per capita (l/hab/dia) - Alumínio

P

maior porcentagem de coleta de esgoto – 98% - Votorantim

P

parte do território com aqüífero fraturado e sedimentar

E

incide maior número de pontos de monitoramento de IQA

E

presente áreas de reflorestamento
presente área de maior porcentagem de baixa suscetibilidade à
erosão

E

presente a FLONA em Iperó

R

E
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Sub-bacia

Aspectos favoráveis

Médio -Tietê -Médio

Baixo
Sorocaba

conclusão
menor densidade demográfica - Quadra

FM

menor população rural - Alambari

FM

melhor sub-bacia no consumo de água (l/hab/dia)

P

menor carga poluidora de origem doméstica

P

menor carga poluidora remanescente

P

maior área da bacia do rio Sorocaba

E

comporta o rio mais longo da bacia do rio Sorocaba – rio Sarapuí

E

maior área de drenagem

E

maior area de APP com vegetação natural

E

maior disponibilidade hídrica subterrânea

E

maior oferta hídrica superficial
melhor porcentagem de tratamento de esgoto – Alambari, Tatuí,
Quadra e Cesário lange

E
E

menor população urbana - Jumirim

FM

menor desigualdade de distribuição de renda - Jumirim

FM

menor carga remanescente no corpo receptor

P

maior porcentagem de coleta de esgoto – 98% - Cerquilho

E

melhor ICTEM - Jumirim

E

menor mortalidade infantil da bacia do rio Sorocaba – Cerquilho

I

menor perda física de água - Cerquilho

I

Quadro 34 – Aspectos favoráveis relativos à bacia do rio Sorocaba
Fonte: Elaborado pela autora (2010)
Legenda: Alto Sorocaba:
██ FM – Força motriz, ██ P – Pressão, ██ E – Estado, ██ I– Impacto, ██ R– Resposta

██ Alto Sorocaba

Médio Sorocaba:
██ FM – Força motriz, ██ P – Pressão, ██ E – Estado, ██ I– Impacto, ██ R– Resposta

██ Médio Sorocaba

Baixo Sorocaba:
██ FM – Força motriz, ██ P – Pressão, ██ E – Estado, ██ I– Impacto, ██ R– Resposta

██ Baixo Sorocaba, ██ Médio-Tietê Médio

O modelo FPEIR permite identificar os aspectos favoráveis que devem ser
mantidos e melhorados, podendo interferir na melhoria dos desfavoráveis.
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Uma forma de visualizar conjuntamente situações existentes na bacia
hidrográfica se dá com a combinação das informações, indicadores e dados, a fim
de melhor definir e identificar o caminho a ser adotado para corrigir aspectos
desfavoráveis da bacia hidrográfica.
As informações podem ser inseridas em um diagrama linear da rede hídrica
da bacia hidrográfica em estudo, como apresentado na Figura 13. Exemplificando, a
proposta relaciona: municípios, captação de água superficial e subterrânea,
qualidade de água nos pontos de captação para abastecimento público; consumo
per capita maior de 150 l/hab/dia; corpos receptores de carga poluidora de origem
doméstica; qualidade da água nos pontos de monitoramento da bacia hidrográfica e
condição dos aterros sanitários.
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Figura 13 – Diagrama linear da rede hídrica da bacia do rio Sorocaba.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo (2006a); Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
(2009b)
Legenda:
● captação de água superficial e subterrânea, X consumo per capita maior que
150l/hab/dia,

●

qualidade da água nos pontos de captação para abastecimento

público, ● corpo receptor de carga poluidora doméstica,

●

qualidade da água nos

pontos de monitoramento da bacia, + aterros de resíduos inadequados,
hídrica,
municípios

→

rede
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Observando o diagrama anteriormente citado se constata que o maior número
de municípios concentra-se na sub-bacia do Baixo Sorocaba; a captação de água
superficial e subterrânea ocorre na sub-bacia do Médio Sorocaba; os maiores
consumos situam-se nas sub-bacias do Alto Sorocaba, parte do Médio Sorocaba e
na sub-bacia do Médio-Tietê Médio.
Em relação aos efluentes domésticos, o rio Sorocaba é receptor direto em
cinco pontos; existem somente quatro pontos definidos para monitoramento da
qualidade da água para abastecimento público e nove pontos de monitoramento da
qualidade da água. Em seis municípios existem aterros com condições inadequadas,
na sub-bacia Alto e Médio Sorocaba. Assim, infinitas seriam as combinações para
estudar a região.
Pelos resultados encontrados na pesquisa, as ações devem ser prioritárias ao
grupo de indicadores de Pressão e Estado, como por exemplo:
•

promover o controle e a redução das fontes poluidoras, principalmente
aquelas que atingem diretamente o rio Sorocaba;

•

melhorar o tratamento dos efluentes domésticos e industriais;

•

melhorar o monitoramento hidrológico na sub-bacia do alto Sorocaba, nos
rios Pirajibu, Ipanema e Pirapora;

•

implantar programas de uso racional da água;

•

intensificar o tratamento de esgoto da sub-bacia do Alto Sorocaba;

•

aumentar os pontos de amostragem de qualidade da água na bacia do rio
Sorocaba;

•

implantar e aprimorar a coleta seletiva;

•

melhorar as práticas agrícolas em relação à irrigação e uso do solo;

•

promover a revegetação das áreas de preservação permanente;

•

direcionar projetos para as áreas sujeitas à inundação e áreas suscetíveis
à erosão;

•

atentar para o crescimento populacional na sub-bacia do Médio Sorocaba;

•

entre outras.
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8 CONCLUSÕES
Avalia-se que o procedimento metodológico adotado na pesquisa, se revelou
eficaz em relação aos objetivos propostos, quais sejam, de caracterizar e
diagnosticar a bacia hidrográfica, bem como identificar os indicadores para subsidiar
tomada de decisão, atendendo, portanto o objetivo geral de propor diretrizes para
gestão regional de saneamento básico.
Esta pesquisa apresentou artigos relacionados ao saneamento básico, desde
1971, quando os problemas de água e esgoto não eram devidamente enfrentados.
Em 2003, outros artigos comentavam que água contaminada e ausência de
saneamento comprometiam milhões de vidas. Recentemente, em agosto de 2010,
dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE, revelaram que um
quinto das cidades despeja seu esgoto de forma inadequada em fossas sem
tratamento, em corpos d’água e a céu aberto. Nota-se que essas questões ainda
não estão resolvidas.
As políticas nacionais e estaduais, sejam de saneamento ou de recursos
hídricos, adotam a bacia hidrográfica como unidade física e territorial de
planejamento e gerenciamento das políticas. Esse tipo de unidade foi, também,
utilizada na presente pesquisa.
Em relação aos indicadores, vê-se que a maioria dos órgãos e entidades que
os definem não adotam a interação entre recursos hídricos, saneamento, saúde
pública e desenvolvimento socioeconômico.
Dados utilizados para avaliar áreas urbanas, deixam de considerar as zonas
rurais; outros adotam a bacia hidrográfica principal, porém sem dados para as subbacias e seus municípios; outros ainda apresentam os indicadores a nível de regiões
brasileiras e seus estados, mas não incluem os municípios.
Portanto, esta pesquisa demonstra que na identificação dos dados e
indicadores referentes ao saneamento básico, utilizando o modelo FPEIR, é possível
inter-relacionar e integrar indicadores pertinentes aos recursos hídricos, meios físico
e biótico, saúde pública e desenvolvimento socioeconômico; de maneira inovadora,
que simplifica a informação e melhora a comunicação sobre saneamento básico.
Fato notório, no que diz respeito aos fundamentos legais, são as
considerações para a gestão descentralizada, participativa e integrada de políticas
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públicas, que podem colaborar com o desenvolvimento urbano, saúde pública e com
a proteção ao meio ambiente.
Somente em 1997, foi instituída a Política Nacional dos Recursos Hídricos e,
dez anos depois, em 2007, a Política Nacional para o Saneamento Básico. Percebese que a fundamentação legal para a gestão dos recursos hídricos situam-se à
frente do saneamento, tanto em nível estadual quanto federal, sendo que este
demorou muito mais para acontecer.
Faz-se consideração em relação ao Plano de Bacia, útil instrumento na
gestão dos recursos hídricos e importante ferramenta para desenvolver esta
pesquisa. Em alguns aspectos foi necessário complementar com outras fontes como
SEADE, IBGE, APM e SMA.
Esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar os inúmeros aspectos
passíveis de estudo diante dos resultados obtidos, o que deverá desencadear a
continuidade deste trabalho.
A gestão regional deve visar a tomada de decisão eficaz, participativa e
descentralizada, envolvendo o maior número de atores e entidades representativas,
tanto do governo quanto da sociedade civil organizada, a começar pela criação de
uma equipe interdisciplinar.
Elevar os índices de educação, adotar mudanças positivas quanto à
longevidade, proporcionar troca de experiências entre municípios que detém IDHM e
IPRS favoráveis e priorizar ações efetivas para redução das desigualdades sociais,
podem ser algumas das ações integradas que juntamente com melhores condições
de saneamento básico vão conquistar qualidade de vida à população.
O esquema da Figura 14 expõe a necessidade e a importância das
interações dos serviços de saneamento com as demais políticas públicas (recursos
hídricos, meio ambiente, desenvolvimento urbano, habitação, desenvolvimento
social, saúde, recursos financeiros e educação) com vistas ao êxito da gestão local e
regional.

116

RECURSOS
HÍDRICOS
DESENVOLV.
SOCIAL

DESENVOLV.
URBANO

RECURSOS

FINANCEIROS

SANEAMENTO

HABITAÇÃO

SAÚDE

EDUCAÇÃO
MEIO
AMBIENTE

Figura 14 – Interações saneamento e políticas públicas.
Fonte: Elaborado pela autora

Para viabilizar e desencadear a sinergia entre políticas, com acesso a
soluções técnicas, sociais, ambientais e financeiras, se dá por meio de Consórcios
Públicos. O agrupamento de municípios em consórcio poderá resolver problemas
que de outra forma não seriam solucionados.
Ações integradas atendendo várias cidades poderão adequar a gestão de
recursos hídricos às diversidades física, biótica, demográfica e econômica.
O cenário proposto pelo advento da Lei Federal nº 11.445, de 2007, (BRASIL,
2007), fortalece o exercício específico de elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento, que por sua vez estarão atrelados aos Planos de Bacia Hidrográfica.
Acrescentando-se tecnologias que poderão trazer soluções graduais e progressivas,
será possível atingir a universalização dos serviços de saneamento.
Considera-se um desafio utilizar bacia hidrográfica como unidade de
planejamento, pois é um espaço diferente de gestão que superpõe à divisão política
administrativa. É um novo recorte espacial que provoca a capacidade de articulação
territorial em diversas escalas.
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Verificou-se que as alterações produzidas em qualquer ponto da bacia
hidrográfica atingem o caminho das águas, refletindo as potencialidades e
fragilidades dos aspectos do desenvolvimento socioeconômico, recursos hídricos,
meio ambiente, saneamento e saúde, ressaltando que são temas indissociáveis.
A utilização do modelo FPEIR - Força motriz – Pressão – Estado – Impacto –
Resposta, possibilitou vislumbrar novas faces da situação de saneamento na área
em estudo, bem como perspectivas de solução para os problemas encontrados com
inter-relação dos temas tratados.
A proposta das diretrizes apresentadas, aplicadas na bacia do rio Sorocaba,
mostrou-se pertinente, podendo, devidamente adaptada servir de indicação ou
modelo para outras bacias hidrográficas.
A continuidade da pesquisa se mostra importante, porém divulgar seus
resultados e por em prática suas propostas, representa o gesto concreto capaz de
alcançar os melhores índices de salubridade ambiental e qualidade de vida, além de
possibilitar a visão prospectiva de novas investigações sobre o assunto.
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ANEXO A – Mapa 1

███
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███
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███
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███

reservatório
Itupararanga

Mapa 1- Mapa da hidrografia da bacia do rio Sorocaba.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO B – Mapa 2

Mapa 2 – Mapa da potencialidade de água subterrânea.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO C – Mapa 3

████ latossolo vermelho-amarelo
████ latossolo vermelho
████ argiloso vermelho-amarelo
████ neossolo litólico
████ latossolo amarelo

Mapa 3 – Mapa esquemático de solos.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO D – Mapa 4

███
Jurássico – Cretáceo – Grupo São Bento JKβ
███ ███ ███ ███
Permiano – Grupo Passa Dois
███ ███ ███ ███ ███ ███
Carbonífero – Permian0 – Supergrupo
Tubarão
███
Neoproterozóico – suítes graníticas tardi
tectônicas
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Meso-neoproterozóico – Grupo São roque
███
Complexo Embu

Mapa 4 – Mapa geológico.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO E – Mapa 5
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███
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Mapa 5 – Mapa geomorfológico.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO F – Mapa 6

Intervalos de declividade do
terreno
███ - 0 a 3%
███ - 3 a 6%
███ - 6 a 12%
███ - 12 a 20%
███ - 20 a 50%

Mapa 6 – Mapa da declividade.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)

131

ANEXO G – Mapa 7

████ muito alta rocha sedimentar
████ alta - rocha cristalina
████ media – rocha sedimentar
████ media- rocha cristalina
████ baixa – rocha sedimentar
████ muito baixa – sedimentos
Marinhos e Continentais

Mapa 7 – Mapa da suscetibilidade à erosão.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)

132

ANEXO H – Mapa 8

███
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███
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Mapa 8 – Mapa da biodiversidade.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO I – Mapa 9

███ Floresta Nacional
███

APA Itupararanga

Mapa 9 – Mapa das Unidades de Conservação
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO J – Mapa 10

Mapa 10 – Mapa dos postos pluviométricos e fluviométricos.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO K – Mapa 11
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▲
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█
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█
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█
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Mapa 11 – Mapa do enquadramento dos corpos de água bruta e pontos de monitoramento da Cetesb.
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)

136

ANEXO L – Mapa 12

Qualidade da água
███

ótima

███

regular

███ ruim

Mapa 12 – Mapa dos índices de qualidade da água bruta para fins de abastecimento público (IAP) .
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)
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ANEXO M – Mapa 13

Qualidade da água
███

boa

███

ruim

███

péssima

Mapa 13 – Mapa dos índices da qualidade de água para proteção da vida aquática (IVA)
Fonte: Modificado pela autora com dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006a)

