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GEOGRAFIA
Chuvas no mundo

BRASIL
•Faixa 
intertropical, 
uma das regiões 
mais úmidas da 
Terra.

•Chuva média: 
1.760 mm / ano
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ESTADO DE SÃO PAULO
Chuva média (mm/ano)

• Chuva média: 
1.380 mm/ano

• 2.500 a 3.000 mm 
a leste, no litoral 
e na Serra do Mar
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ESTADO DE SÃO PAULO
População

• 40 milhões de habitantes

• 2/3 da população 
concentrada a leste

• Região Metropolitana:
20 milhões de habitantes
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ESTADO DE SÃO PAULO
Ocupação do solo

• Área cultivada: 7Mha
cana de açúcar, laranja, 
milho, soja café

• Área de pastagem:
10 Mha

• Vegetação natural: 
3,5 Mha
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Unidades Hidrográficas de Gestão da Água

• Gerenciamento 
descentralizado

• 22 Unidades de 
gestão
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SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Disponibilidade de água superficial

• Vazão média dos rios:
3.120 m³/s

• Vazão média do período seco:
1.200 m³/s

• Demanda total da água:
450 m³/s

• Relação demanda/disponibilidade
bacias críticas a leste
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SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Potencialidade de águas subterrâneas

• Aquíferos sedimentares 
(azul) mais produtivos

• Aquíferos Bauru e Guarani, 
mais importantes
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SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Utilização de águas subterrâneas no abastecimento municipal

• 70% dos 645 municípios 
são abastecidos – total ou
parcialmente – por água
subterrânea

• Há 30 mil poços tubulares
ativos explorando água
para todos os usos
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SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Usos e demanda de água

• Irrigação é a 
maior demanda
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SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Perfil da demanda por unidade hidrográfica

• Demanda urbana e 
industrial predominante nas 
bacias do leste

• Irrigação predominante 
nas bacias do oeste

Urbana 
Industrial
Irrigação
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SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Poluição

• Poluição extensiva nas
bacias do leste

• Situação crítica na bacia 
do Alto Tietê (Região 
Metropolitana)

• Maior fonte de poluição
são os esgotos urbanos
lançados sem tratamento
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SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Índices de tratamento de esgotos nos municípios(2007)
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Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos

DESCENTRALIZAÇÃO

Gestão por Bacia Hidrográfica 

(22 Unidades Hidrográficas)

PARTICIPAÇÃO

Estado, Municípios, 
Sociedade Civil  
(representação paritária)

INTEGRAÇÃO

Águas superficiais -
Águas subterrâneas
Quantidade-Qualidade
Usuários-Poder público -
Entidades civis

COLEGIADOS

Conselho 
Estadual/Comitês de 

Bacia

Plano Estadual
Planos de Bacias

Diretrizes
Relatório de Situação

FUNDO
Royalties

do setor elétrico
Cobrança

pelo uso da água
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DESAFIOS
Mitigação do estresse hídrico em regiões críticas

• Regras bem definidas e de 
consenso para operação de 
reservatórios em tempo 
real

• Investimento continuado 
em tratamento de esgotos. 
Ex.: Bacia do Alto Tietê 
(Região Metropolitana de 
São Paulo): US$ 2.6 bilhões 
até 2015

• Campanhas de educação 
ambiental para redução do 
consumo de água
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DESAFIOS
Prevenção e adaptação às mudanças climáticas

Drenagem e saneamento urbano

• Ampliação do tratamento de esgoto

• Investimento em manutenção da rede de água para redução 
de perdas

• Redução da demanda por água

• Plano de controle de inundações

• Cobrança pelo uso da água : indução à redução do consumo
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DESAFIOS
Prevenção e adaptação às mudanças climáticas

Indústria

• Reúso e recirculação da água

• Tratamento de efluentes

• Poupança de água

• Cobrança pelo uso da água 
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DESAFIOS
Prevenção e adaptação às mudanças climáticas

Agricultura

• Difusão de técnicas de irrigação poupadoras de água

• Incentivo à substituição de equipamentos de uso intensivo 
de água

• Minimização do uso de agroquímicos, evitando que cheguem 
aos corpos d’água

• Cobrança pelo uso da água 
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DESAFIOS
Solidariedade municipal

5º Fórum Mundial da Água 
Resultado: Consenso da Água de 
Istambul
Estímulo ao poder local na gestão 
dos recursos hídricos

Governo do Estado de São Paulo 
lança o Pacto das Águas

Movimento de adesão das 645 
prefeituras municipais ao Consenso 
de Istambul

Março de 2009:

Junho de 2009:
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DESAFIOS
Solidariedade municipal / Pacto das águas

• Prefeitos formalizam adesão

• Prefeitos fixam metas locais
– Ampliação do saneamento
– Revegetação de nascentes 

e margens de cursos 
d’água

• Avanço obtido será
apresentado em 2012 no 6º
Fórum Mundial da Água
em Marselha
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