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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AC – Área de Contribuição 

ANA – Agência Nacional de Águas 

APA – Área de Proteção Ambiental 

APP – Área de Proteção Permanente 

BEDA – Bovinos Equivalentes para a Demanda de Água 

Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica 

ETA – Estação de Tratamento de Água 

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

GAD – Grau de Atendimento à Demanda 

IAC – Instituto Agronômico de Campinas 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social 

IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

PDC – Programas de Duração Continuada 

PIB – Produto Interno Bruto 

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico 

PRS - Plano de Resíduos Sólidos 

PSA – Pagamento por Serviços Ambientais 

SAG – Sistema Aquífero Guarani 

SIAGAS – Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 

SINGREH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SNIS – Sistema Nacional de Informações em Saneamento 

TGCA – Taxas Geométricas de Crescimento Anual 

UC – Unidade de Conservação 

UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
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LISTA DE DEFINIÇÕES 

✓ UGRHI (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos): trata-se da unidade físico-territorial de 

planejamento e gerenciamento desenvolvida na Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 7.663, 

de 30 de dezembro de 1991). Neste caso, refere-se à UGRHI 5 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí; 

✓ Bacia Hidrográfica: trata-se da região compreendida por um território e por diversos cursos d’água. 

Neste caso, refere-se à Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, com uma área territorial de 

1.719,46 km²; 

✓ Zona: corresponde as 5 sub-bacias do Rio Corumbataí definidas no Diagnóstico da Agência das Bacias 

PCJ (COBRAPE, 2010) e ajustados seus limites na revisão deste Plano (Consórcio Profil e Rhama, 

2018). Neste caso, referem-se às zonas de número 17, 18, 19, 20 e 21. Esta divisão em zonas teve 

como critérios: foz de rio principal (entrega de água), manancial presente ou futuro a preservar, 

montante de importante captação de abastecimento público, jusante de importante lançamento de 

esgotos e ou de efluentes industriais, uso do solo, e unidades de conservação. 

✓ Área de Contribuição (AC): o maior nível de detalhamento, ou seja, a segmentação onde são 

observadas as menores áreas. Corresponde às áreas de contribuição hidrográfica ottocodificadas da 

ANA, as quais totalizam 21 unidades na Bacia do Rio Corumbataí. Cabe salientar que toda 

modelagem do SSD (Sistema de Suporte à Decisão) das Bacias PCJ é segmentada nessas ACs. 

✓ Unidade aquífera: aquífero é uma formação geológica com capacidade de armazenamento e 

circulação de águas subterrâneas. As unidades aquíferas são conjuntos de litotipos (rochas) com 

características geológico-hidrogeológicas próprias, sendo que as principais unidades aflorantes na 

Bacia do Rio Corumbataí são o Guarani e Tubarão, além do Passa Dois (aquitarde); áreas menores 

são associadas a rochas ígneas básicas (basaltos, diabásios) e terrenos sedimentares terciários a 

recentes. 

✓ Município: trata-se das unidades autônomas dentro da organização político-administrativa do Brasil. 

Neste caso, referem-se àqueles que se apropriam dos mananciais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Corumbataí para uso consuntivo (doméstico, industrial, irrigação ou aquicultura), são eles: Piracicaba, 

Rio Claro, Santa Gertrudes, Corumbataí, Cordeirópolis, Analândia, Ipeúna, Itirapina e Charqueada. 

✓ Setor Censitário: é unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo IBGE, com 

limites físicos identificados, em áreas contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do 

Brasil. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Final conforme Contrato Nº 048/2018, celebrado 

entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a ENGECORPS ENGENHARIA S.A.. O objeto do 

contrato é o “Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí”, 

que visa estabelecer cenários e planejar alternativas de abastecimento de água para os municípios 

pertencentes a esta bacia.  

Trata da compilação dos estudos realizados, apresentados nos relatórios técnicos parciais 

definidos pelo Termo de Referência, este elaborado em conjunto pela Agência das Bacias PCJ e 

o Grupo Técnico de Acompanhamento – GTA, os quais orientaram o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Os estudos realizados contemplaram a execução de três grandes etapas metodológicas no 

sentido de estabelecer suporte analítico para a construção de alternativas de enfrentamento ao 

desabastecimento dos municípios que compõem a bacia do rio Corumbataí em longo termo. 

Tais etapas metodológicas estão apresentadas a seguir, divididas de acordo com a estrutura 

disposta a seguir: 

✓ Volume I – Diagnóstico da Bacia do Rio Corumbataí (Tomo I e Tomo II); 

✓ Volume II – Alternativas para Abastecimento de Água; 

✓ Volume III – Definição da Alternativa Viável. 

  



-17- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

2. PROJEÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 INTRODUÇÃO 

A disponibilidade de água futura está muito atrelada ao cenário socioeconômico, que pode 

exercer maior ou menor pressão sobre os recursos hídricos, dependendo da configuração que 

adotam os sistemas produtivos e ritmo dos processos econômicos. Esta conjuntura irá impor quais 

os seus impactos sobre as demandas dos usuários dos recursos hídricos e as disponibilidades de 

água na bacia. 

A projeção dos usos dos recursos hídricos envolveu a interpretação do cenário atual da Bacia do 

Rio Corumbataí, de maneira a guiar as possibilidades de evolução, considerando alguns aspectos 

estruturantes (dinâmica demográfica e econômica da condição atual) e os fatores que podem 

imprimir alterações no cenário futuro. 

Foi adotada a mesma projeção utilizada na Revisão do Plano das Bacias PCJ 2010-2020, 

realizando os ajustes necessários. As projeções das demandas, elaboradas nessa Revisão levaram 

em consideração as principais tendências de crescimento populacional e desenvolvimento 

econômico nos municípios pertencentes, ou que captam água, na Bacia Hidrográfica do Rio 

Corumbataí.  

Para a projeção das demandas hídricas foram consideradas na Revisão do Plano das Bacias PCJ 

2010-2020 variáveis representativas de macro e microdinâmicas características da Bacia do Rio 

Corumbataí e, além de elementos relacionados com a organização da gestão dos recursos 

hídricos e planos, projetos e programas em curso.  

Uma vez estabelecidas as hipóteses e bases metodológicas foram calculadas as projeções de 

demandas de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, em termos de vazões e qualidade da 

água, em horizontes de curto, médio e longo prazo. 

A revisão do Plano PCJ 2010-2020 foi a principal fonte de informação para os cálculos de 

projeção das demandas dos quatro setores usuários: abastecimento urbano, indústria, agricultura 

irrigada e criação animal, num horizonte de planejamento calculados para intervalos de 5 anos, 

2020 a 2040. 

2.2 USO PARA ABASTECIMENTO HUMANO 

O cálculo da demanda estimada é uma relação entre a população de um município, o seu 

consumo per capta e o índice de perdas atribuído ao sistema de abastecimento. No presente 

estudo, os valores para a demanda estimada serão pautados pela população residente na Bacia 

do Rio Corumbataí, estimada para os anos de 2020 a 2040 (em intervalos de 5 anos) através das 

Taxas Geométricas de Crescimento Anual (TGCA’s). Neste sentido, foram adotados os valores de 

TGCA determinados na Primeira Revisão do Plano de Bacias PCJ 2010 a 2020, para o intervalo 

entre os anos de 2011 e 2016, de acordo com o disposto a seguir: 
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✓ Analândia: 1,33% 

✓ Charqueada: 1,23% 

✓ Cordeirópolis: 1,57% 

✓ Corumbataí: 0,24% 

✓ Ipeúna: 2,43% 

✓ Itirapina: 1,07% 

✓ Piracicaba: 0,72% 

✓ Rio Claro: 0,82% 

✓ Santa Gertrudes: 2,04% 

É importante ressaltar que os limites municipais, de natureza político-administrativa, não são 

equivalentes aos limites das zonas hidrológicas e suas respectivas áreas de contrubuição, que 

compreendem, por sua vez, a unidade territorial base para a metodologia aplicada no presente 

estudo (como mostra a Figura 2.1. Portanto, a aplicação das TGCA’s passou por uma 

desagregação do território municipal em setores censitários a fim de trata-los como unidades 

básicas de referência para os cálculos, passíveis de serem reagregados em função tanto dos limites 

municipais quanto das zonas hidrológicas ou das áreas de contribuição. 

Além da desagregação do território municipal em setores censitários, foi feita uma adequação da 

sua geometria, tendo em vista que alguns setores são cortados pelos limites das áreas de 

contribuição. Nestes casos, o setor foi dividido em dois novos polígonos, sendo um interno e 

outro externo à AC em questão. A distribuição populacional dentro do setor que originou os 

novos polígonos foi considerada homogênea e o cálculo da sua divisão nos setores resultantes da 

divisão foi feito em função da proporcionalidade da área. Assim, ficou estabelecido, além da 

projeção populacional de cada município nos intervalos de interesse, foi possível determinar 

tanto a proporção entre as parcelas urbana e rural, quanto a proporporção entre a população de 

cada município localizada dentro e fora da bacia. A Tabela 2.1 a seguir traz o resultado desta 

operação. 
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Figura 2.1 - Áreas de Contribuição da Bacia do Rio Corumbataí 
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TABELA 2.1 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ 

(continua) 

Município 
Posição relativa ao 

território da bacia 
Tipo 

População 

2020 2025 2030 2035 2040 

Analândia 

Dentro da bacia 

Rural 443 473 505 540 577 

Urbano 3.853 4.116 4.397 4.697 5.018 

Total 4.296 4.589 4.902 5.237 5.595 

Fora da bacia 

Rural 567 606 647 692 739 

Urbano - - - - - 

Total 567 606 647 692 739 

TOTAL 4.863 5.195 5.550 5.929 6.334 

Charqueada 

Dentro da bacia 

Rural 1.067 1.134 1.205 1.281 1.362 

Urbano 9.387 9.979 10.608 11.277 11.987 

Total 10.454 11.113 11.813 12.558 13.350 

Fora da bacia 

Rural 514 547 581 618 657 

Urbano 6.078 6.462 6.869 7.302 7.762 

Total 6.593 7.008 7.450 7.919 8.419 

TOTAL 17.047 18.121 19.263 20.477 21.768 

Cordeirópolis 

Dentro da bacia 

Rural 37 40 44 47 51 

Urbano 1.647 1.780 1.924 2.080 2.248 

Total 1.684 1.820 1.968 2.127 2.299 

Fora da bacia 

Rural 2.379 2.572 2.780 3.005 3.249 

Urbano 20.451 22.108 23.899 25.834 27.927 

Total 22.830 24.680 26.679 28.840 31.176 

TOTAL 24.514 26.500 28.647 30.967 33.476 

Corumbataí 

Dentro da bacia 

Rural 1.654 1.674 1.694 1.715 1.735 

Urbano 2.142 2.168 2.194 2.220 2.247 

Total 3.796 3.842 3.888 3.935 3.982 

Fora da bacia 

Rural 167 169 171 173 175 

Urbano - - - - - 

Total 167 169 171 173 175 

TOTAL 3.963 4.011 4.059 4.108 4.157 

Ipeúna 

Dentro da bacia 

Rural 1.018 1.148 1.295 1.460 1.646 

Urbano 6.577 7.416 8.362 9.428 10.631 

Total 7.595 8.564 9.656 10.888 12.277 

Fora da bacia 

Rural - - - - - 

Urbano - - - - - 

Total 0 0 0 0 0 

TOTAL 7.595 8.564 9.656 10.888 12.277 
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TABELA 2.1 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ 

(conclusão) 

Município 
Posição relativa ao 

território da bacia 
Tipo 

População 

2020 2025 2030 2035 2040 

Itirapina 

Dentro da bacia 

Rural 979 1.032 1.089 1.148 1.211 

Urbano 3.058 3.226 3.402 3.588 3.784 

Total 4.037 4.258 4.491 4.736 4.995 

Fora da bacia 

Rural 700 738 778 821 866 

Urbano 12.515 13.199 13.920 14.681 15.484 

Total 13.215 13.937 14.699 15.502 16.349 

TOTAL 17.252 18.195 19.189 20.238 21.344 

Piracicaba 

Dentro da bacia 

Rural 1.117 1.158 1.200 1.244 1.290 

Urbano 32.275 33.454 34.676 35.942 37.255 

Total 33.393 34.612 35.876 37.187 38.545 

Fora da bacia 

Rural 7.146 7.407 7.677 7.958 8.248 

Urbano 349.842 362.619 375.863 389.590 403.819 

Total 356.988 370.026 383.540 397.548 412.067 

TOTAL 390.381 404.638 419.416 434.734 450.612 

Rio Claro 

Dentro da bacia 

Rural 4.664 4.858 5.061 5.271 5.491 

Urbano 196.366 204.550 213.075 221.956 231.207 

Total 201.030 209.408 218.136 227.227 236.698 

Fora da bacia 

Rural 1 1 1 1 1 

Urbano - - - - - 

Total 1 1 1 1 1 

TOTAL 201.031 209.409 218.137 227.229 236.699 

Santa Gertrudes 

Dentro da bacia 

Rural 240 265 294 325 359 

Urbano 26.174 28.955 32.032 35.435 39.200 

Total 26.414 29.221 32.325 35.760 39.559 

Fora da bacia 

Rural - - - - - 

Urbano - - - - - 

Total 0 0 0 0 0 

TOTAL 26.414 29.221 32.325 35.760 39.559 

Elaboração - Engecorps, 2019 

 

Conforme a metodologia apresentada, as projeções populacionais foram estruturadas também 

de acordo com as áreas de contribuição (dentro da bacia do rio Corumbataí). Na Tabela 2.2 a 

seguir estão apresentados os resultados desta projeção para cada horizonte, considerando a 

população urbana inserida nas respectivas AC’s. 
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TABELA 2.2 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA POR ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 

Zona Área de Contribuição 

População Urbana (Habitantes) 

2020 2025 2030 2035 2040 

17 

CRUM013 1.141 1.219 1.302 1.391 1.486 

CRUM014 4.020 4.227 4.447 4.681 4.931 

CRUM015 1.301 1.326 1.352 1.379 1.407 

CRUM016 28.898 30.103 31.357 32.664 34.026 

TOTAL 35.360 36.875 38.459 40.116 41.849 

18 

CRUM019 55.371 57.821 60.387 63.078 65.898 

CRUM020 1.261 1.313 1.368 1.425 1.485 

CRUM215 449 468 487 508 529 

TOTAL 57.081 59.602 62.243 65.011 67.912 

19 

CRUM010 1.859 2.096 2.363 2.665 3.004 

CRUM011 - - - - - 

CRUM012 2.742 2.892 3.050 3.217 3.393 

CRUM146 - - - - - 

CRUM147 178 187 198 208 220 

TOTAL 4.778 5.175 5.611 6.090 6.617 

20 

CRUM009 - - - - - 

CRUM017 1.211 1.261 1.314 1.369 1.426 

CRUM018 111.012 115.638 120.458 125.478 130.708 

CRUM021 187 205 225 247 271 

CRUM141 25.469 28.133 31.077 34.330 37.925 

TOTAL 137.878 145.238 153.074 161.424 170.330 

21 

CRUM008 4.718 5.320 5.998 6.763 7.626 

CRUM027 30.886 32.014 33.183 34.395 35.652 

CRUM139 3.882 4.090 4.310 4.542 4.787 

CRUM189 6.894 7.329 7.791 8.282 8.804 

TOTAL 46.381 48.753 51.282 53.982 56.869 

Total Geral 281.479 295.643 310.669 326.623 343.577 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Ao realizar a desagregação do território municipal em setores censitários, foi possível manter 

registrado, em cada um deles, não apenas a população base para o cálculo da projeção, mas 

também os valores correspondentes às outras duas variáveis necessárias para o cálculo da 

demanda, o consumo médio per capta e o índice de perdas, sendo ambas características 

municipais. Os dados adotados tanto para o consumo per capta quanto para o índice de perdas 

de cada município teve como origem o “Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, desenvolvido no âmbito da 

Primeira Revisão do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí”.  
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Para o consumo per capta, foi considerado um valor constante ao longo da projeção, fato oposto 

ao que se adotou para o índice de perdas. Dado que a redução do índice de perdas é uma 

atividade cujos resultados tem grande impacto tanto na gestão das águas quanto na gestão dos 

recursos hídricos, a sua implementação envolve um grande esforço de planejamento e de 

investimento por parte do município.  

Suas metas são definidas nos instrumentos de planejamento municipal e contam com apoio de 

fundos setoriais para a sua execução. Isto posto, é importante que tais metas estejam 

contempladas neste estudo, refletindo a redução esperada no índice municipal de perdas nos 

respectivos horizontes do planejamento.  

O estudo “Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí” definiu os valores municipais dos índices de perdas e seu 

respectivo padrão de redução ao longo do horizonte de planejamento a partir da análise e 

integração de três variáveis: os Planos Diretores de Redução de Perdas dos municípios, as metas 

de redução estabelecidas no Plano de Bacias PCJ 2010 a 2020 e a declaração dos municípios 

sobre recursos assegurados para a implementação dos planos de redução.  

Desta forma, os índices de perdas para os municípios da bacia do Rio Corumbataí ao longo dos 

horizontes de planejamento foram estabelecidos conforme disposto na Tabela 2.3. A mesma 

tabela traz os valores adotados para o consumo per capta. 

TABELA 2.3 - VALORES ADOTADOS PARA CONSUMO PER CAPTA E ÍNDICE DE PERDAS 

Municípios 
Consumo Per Capta 

(L/hab.dia) 

Índices de Perda (%) 

2018 2020 2025 2030 2035 

Analândia 111,1 50,0 50,0 50,0 45,0 41,0 

Charqueada 164,9 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Cordeirópolis 320 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Corumbataí 177,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Ipeúna 170 48,2 39,0 26,0 23,0 21,0 

Itirapina 240,2 29,0 26,0 25,0 25,0 25,0 

Piracicaba 197,9 54,0
 

38,0 31,0 28,0 25,0 

Rio Claro 171,6 39,0 39,0 39,0 35,0 32,0 

Santa Gertrudes 149,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Fonte: Profil-Rhama, 2019. Elaboração: Engecorps, 2019.  

 

Contudo, a situação observada no momento da emissão deste produto (janeiro de 2020) mostra 

que o município está aquém da meta estabelecida pelo caderno temático em questão. No 

entanto, essa constatação não contradiz a projeção de cenários determinada neste estudo, uma 

vez que os cenáros analisados são para os anos de 2030 e 2040, havendo ainda boa margem 

temporal para que as devidas medidas sejam implementadas e, consequentemente, as metas de 

redução sejam cumpridas. 

A partir dos valores de população (habitantes), do consumo médio efetivo de água (L/hab.dia) e 

do índice de perdas (%) deu-se sequência no cálculo da demanda média total - VMT (L/s). Para 

tanto foi considerada a seguinte formulação: 
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✓ CME = Consumo Médio Efetivo de Água (L/hab.dia); 

✓ VM = Vazão Média Diária (L/s)= [Consumo médio efetivo (L/hab.dia) x população atendida 

(hab)]/86.400; 

✓ VP = Vazão de Perdas (L/s) = Vazão Média Diária/ ((1 - Índice de perdas (%)) - Vazão Média 

Diária); 

✓ VMT = Vazão Média Total (L/s) = Vazão Média Diária (L/s) + Vazão de Perdas (L/s); 

A Tabela 2.4, a seguir traz os valores de VMT para os horizontes de planejamento. 

TABELA 2.4 - PROJEÇÃO DA DEMANDA MÉDIA TOTAL POR ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 

Zona 
Área de 

Contribuição 

Demanda Média Diária Total - VMT (L/s) 

2020 2025 2030 2035 2040 

17 

CRUM013 2,94 3,14 3,05 3,03 3,24 

CRUM014 10,39 10,92 10,77 10,81 11,37 

CRUM015 3,47 3,55 3,55 3,57 3,65 

CRUM016 94,09 98,01 95,96 94,83 99,38 

TOTAL 110,89 115,61 113,33 112,24 117,64 

18 

CRUM019 177,87 185,59 182,38 180,91 189,96 

CRUM020 4,11 4,28 4,19 4,14 4,34 

CRUM215 1,46 1,52 1,49 1,47 1,54 

TOTAL 183,44 191,39 188,05 186,53 195,84 

19 

CRUM010 6,00 5,57 6,04 6,64 7,48 

CRUM011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM012 10,30 10,72 11,31 11,92 12,58 

CRUM146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM147 0,67 0,69 0,73 0,77 0,81 

TOTAL 16,96 16,99 18,08 19,33 20,87 

20 

CRUM009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM017 3,94 4,11 4,02 3,97 4,16 

CRUM018 361,44 376,51 368,63 364,29 381,77 

CRUM021 0,44 0,48 0,51 0,56 0,61 

CRUM141 59,01 65,09 71,79 79,20 87,37 

TOTAL 424,83 446,18 444,96 448,02 473,91 

21 

CRUM008 15,22 14,14 15,33 16,85 18,99 

CRUM027 108,53 102,26 101,38 101,11 104,80 

CRUM139 12,32 12,50 12,96 13,48 14,21 

CRUM189 20,56 21,86 23,23 24,70 26,25 

TOTAL 156,63 150,76 152,90 156,13 164,26 

Total Geral 892,75 920,94 917,32 922,25 972,52 

Elaboração: Engecorps, 2019  
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O Anexo I traz os passos seguidos na determinação das vazões médias diárias, máximas diárias, 

médias diárias totais e máximas diárias totais para cada área de contribuição da bacia do rio 

Corumbataí.  

2.3 USO PARA AGRICULTURA IRRIGADA 

A projeção dos dados para o setor de irrigação foi estimada a partir do diagnóstico estabelecido 

tendo como base o ano de 2019. Adotou-se como taxa anual de crescimento o valor de 2,85% 

ao ano. A Tabela 2.5 a seguir traz os valores das demandas projetadas para os anos de 2020, 

2025, 2030, 2035 e 2040 por área de contribuição. 

TABELA 2.5 - PROJEÇÃO DE DEMANDAS PARA AGRICULTURA IRRIGADA POR ÁREA DE 

CONTRIBUIÇÃO 

Zona Área de Contribuição 

Demanda para Agricultura Irrigada (L/s) 

2020 2025 2030 2035 2040 

17 

CRUM013 24,83 28,57 32,88 37,84 43,55 

CRUM014 78,43 90,27 103,88 119,56 137,59 

CRUM015 31,94 36,75 42,30 48,68 56,02 

CRUM016 10,82 12,45 14,33 16,49 18,98 

TOTAL 146,02 168,04 193,39 222,57 256,14 

18 

CRUM019 3,58 4,12 4,74 5,46 6,28 

CRUM020 12,61 14,51 16,70 19,22 22,12 

CRUM215 3,40 3,92 4,51 5,19 5,97 

TOTAL 19,60 22,55 25,96 29,87 34,38 

19 

CRUM010 30,09 34,63 39,86 45,87 52,79 

CRUM011 24,31 27,98 32,20 37,05 42,64 

CRUM012 109,45 125,96 144,96 166,83 192,00 

CRUM146 1,48 1,70 1,96 2,25 2,59 

CRUM147 60,59 69,74 80,26 92,36 106,30 

TOTAL 225,92 260,00 299,22 344,37 396,32 

20 

CRUM009 0,48 0,55 0,63 0,72 0,83 

CRUM017 49,34 56,78 65,35 75,21 86,55 

CRUM018 2,85 3,28 3,78 4,34 5,00 

CRUM021 31,17 35,88 41,29 47,52 54,69 

CRUM141 125,37 144,28 166,05 191,10 219,93 

TOTAL 209,21 240,77 277,09 318,90 367,00 

21 

CRUM008 11,47 13,20 15,19 17,48 20,12 

CRUM027 19,07 21,95 25,26 29,07 33,45 

CRUM139 23,03 26,51 30,51 35,11 40,40 

CRUM189 24,87 28,62 32,94 37,91 43,62 

TOTAL 78,44 90,27 103,89 119,56 137,60 

Total Geral 679,18 781,64 899,56 1.035,26 1.191,44 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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2.4 USO PARA INDÚSTRIA 

Para o setor industrial, às demandas determinadas pelo diagnóstico foi acrescida uma taxa de 

crescimento de 1,1% ao ano. Tendo o ano de 2019 como base, procede-se conforme observado 

para a projeção da demanda para o setor da agricultura irrigada, ao se definir as demandas para 

os anos de 2020, 2025, 2030, 2035 e 2040 por área de contribuição, como disposto na Tabela 

2.6, apresentado a seguir. 

TABELA 2.6 - PROJEÇÃO DE DEMANDAS PARA SETOR INDUSTRIAL POR ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 

Zona Área de Contribuição 

Demanda do Setor Industrial (L/s) 

2020 2025 2030 2035 2040 

17 

CRUM013 1,14 1,20 1,27 1,34 1,42 

CRUM014 63,88 67,47 71,26 75,27 79,50 

CRUM015 0,43 0,46 0,48 0,51 0,54 

CRUM016 14,98 15,83 16,72 17,66 18,65 

TOTAL 80,43 84,95 89,73 94,78 100,11 

18 

CRUM019 41,13 43,45 45,89 48,47 51,19 

CRUM020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM215 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

TOTAL 41,19 43,51 45,95 48,54 51,27 

19 

CRUM010 4,51 4,76 5,03 5,31 5,61 

CRUM011 2,29 2,42 2,56 2,70 2,85 

CRUM012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 6,80 7,18 7,59 8,01 8,46 

20 

CRUM009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM017 4,53 4,79 5,06 5,34 5,64 

CRUM018 12,49 13,19 13,94 14,72 15,55 

CRUM021 19,47 20,56 21,72 22,94 24,23 

CRUM141 12,10 12,79 13,50 14,26 15,07 

TOTAL 48,60 51,33 54,21 57,26 60,48 

21 

CRUM008 0,84 0,88 0,93 0,99 1,04 

CRUM027 274,07 289,48 305,76 322,95 341,11 

CRUM139 2,71 2,86 3,02 3,19 3,37 

CRUM189 21,97 23,21 24,51 25,89 27,35 

TOTAL 299,59 316,44 334,23 353,02 372,87 

Total Geral 476,62 503,41 531,72 561,61 593,19 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

2.5 USO PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 

A projeção dos dados para a dessedentação animal, da mesma forma que pode ser observado 

nos tópicos anteriores, foi estimada a partir do diagnóstico estabelecido tendo como base o ano 

de 2019. Adotou-se como taxa anual de crescimento o valor de 3,7% ao ano. A Tabela 2.7 a 

seguir traz os valores das demandas projetadas para os anos de 2020, 2025, 2030, 2035 e 2040 

por área de contribuição.  
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TABELA 2.7 - PROJEÇÃO DAS DEMANDAS PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL POR ÁREA DE 

CONTRIBUIÇÃO 

Zona Área de Contribuição 

Demanda de Dessedentação Animal (L/s) 

2020 2025 2030 2035 2040 

17 

CRUM013 1,64 1,96 2,35 2,82 3,39 

CRUM014 5,61 6,73 8,07 9,68 11,61 

CRUM015 5,01 6,01 7,21 8,64 10,36 

CRUM016 3,34 4,00 4,80 5,75 6,90 

TOTAL 15,60 18,71 22,43 26,90 32,26 

18 

CRUM019 1,66 1,99 2,39 2,87 3,44 

CRUM020 2,44 2,92 3,51 4,20 5,04 

CRUM215 2,50 3,00 3,60 4,32 5,18 

TOTAL 6,60 7,92 9,50 11,39 13,66 

19 

CRUM010 5,55 6,66 7,98 9,57 11,48 

CRUM011 5,00 5,99 7,19 8,62 10,34 

CRUM012 4,41 5,29 6,34 7,60 9,12 

CRUM146 0,85 1,02 1,22 1,46 1,75 

CRUM147 3,03 3,63 4,35 5,22 6,26 

TOTAL 18,83 22,58 27,08 32,48 38,95 

20 

CRUM009 0,36 0,43 0,51 0,62 0,74 

CRUM017 2,05 2,46 2,95 3,53 4,24 

CRUM018 0,98 1,17 1,41 1,69 2,03 

CRUM021 0,15 0,18 0,21 0,26 0,31 

CRUM141 0,26 0,31 0,37 0,44 0,53 

TOTAL 3,79 4,55 5,45 6,54 7,84 

21 

CRUM008 2,56 3,07 3,68 4,41 5,29 

CRUM027 1,63 1,95 2,34 2,81 3,37 

CRUM139 2,40 2,88 3,46 4,14 4,97 

CRUM189 3,13 3,75 4,50 5,39 6,47 

TOTAL 9,72 11,65 13,97 16,76 20,09 

Total Geral 54,54 65,41 78,44 94,06 112,80 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

2.6 SÍNTESE DAS DEMANDAS PROJETADAS 

As figuras a seguir reúnem as vazões projetadas para o horizonte de 2030, que foram a base para 

o desenvolvimento das análises que estão dispostas nos tópicos que seguem. 
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Figura 2.2 - Demandas para abastecimento urbano (vazões médias diárias totais) em L/s, projetadas para o ano de 2030 
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Figura 2.3 - Demandas para o setor agrícola (irrigação), em L/s, projetadas para o ano de 2030 
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Figura 2.4 - Demandas para o setor industrial, em L/s, projetadas para o ano de 2030 
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Figura 2.5 - Demandas para dessedentação animal, em L/s, projetadas para o ano de 2030 
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2.7 BALANÇO HÍDRICO PARA OS ANOS DE 2030 E 2040 

Uma vez estabelecida a projeção das demandas dos setores consuntivos contemplados no 

estudo, faz-se neste tópico um aparte para a apresentação do balanço hídrico como forma de 

estabelecer um indicador acessório para o estudo. Contudo, as análise feitas no capítulo 3 a 

seguir contemplam, no cerne da sua metodologia, a Disponibilidade Hídrica Superficial Efetiva 

(DHSE) como base para as análises de criticidade do manancial. Esta é determinada a partir da 

somatória das demandas projetadas, inclusive para o setor do abastecimento público 

urbano,determinado pela população, seu consumo e a porcentagem de perdas na distribuição, 

conforme indicado no tópico 2.2. 

Por se tratar de um indicador em si, e não de uma variável utilizada para alcançar um índice 

específico (como é o caso da DHSE para o GAD), o balanço hídrico deve considerar as retiradas 

efetivas que ocorrem na área de interesse. Assim, para o balanço hídrico projetado para os anos 

de 2030 e 2040, o valor de demanda referente ao setor do abastecimento público urbano foi 

estabelecido conforme a evolução da população e do índice de perdas, mas sempre respeitando 

a distribuição espacial das captações superficiais e a porcentagem da população municipal a qual 

atende. Esta porcentagem foi definida através do diagnóstoco dos sistemas de abastecimento 

público, apresentado no produto P2. A tabela a seguir traz a composição dos sistemas e a 

porcentagem de participação de cada captação (apenas para os municípios com captação 

superficial dentro do território da bacia 

TABELA 2.8 - PARTICIPAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS NOS SISTEMAS MUNICIPAIS 

Município Captação Manancial % Participação 

Analândia 

Superficial Fonte São Francisco 18,04% 

Subterrânea 7 Poços - SAG 81,96% 

Charqueada Superficial 

Ribeirão Água Branca 89,69% 

Lago Quilombo de São Francisco 10,31% 

Corumbataí 

Superficial 

Ribeirão Boa vista 31,84% 

Afluente Lageado 43,78% 

Córrego Monte Alegre 3,18% 

Subterrânea 2 Poços - aquífero Tubarão 21,20% 

Ipeúna 

Superficial Córrego São João do Lageado 33,22% 

Subterrânea 5 Poços - aquífero Tubarão 66,78% 

Piracicaba 

Superficial 

Rio Corumbataí 99,28% 

Nascente Ibitiruna 0,01% 

Ribeirão Anhumas 0,27% 

Subterrânea 4 Poços 0,44% 

Rio Claro 

Superficial 

Rio Corumbataí 59,06% 

Ribeirão Claro 40,51% 

Subterrânea Poço 1 0,44% 

Santa Gertrudes 

Superficial Córrego Santa Gertrudes 88,27% 

Subterrânea 2 Poços - aquífero Tubarão 11,73% 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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Partindo desse quadro de porcentagens e das projeções de demandas municipais (conforme 

demonstrado no Anexo I), a tabela traz as vazões retiradas em cada captação superficial para os 

anos de 2030 e 2040. 

TABELA 2.9 - VAZÃO DE RETIRADA NAS CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS PARA OS ANOS DE 2030 E 2040 

Município Manancial 
Área de 

Contribuição 

Retirada 2030 

VMT (L/s) 

Retirada 2040 

VMT (L/s) 

Analândia Fonte São Francisco CRUM014 1,85 1,97 

Charqueada Lago Quilombo de São Francisco CRUM189 5,37 6,07 

Corumbataí 

Ribeirão Boa vista CRUM014 1,73 1,77 

Afluente Lageado CRUM011 2,37 2,43 

Córrego Monte Alegre CRUM011 0,17 0,18 

Ipeúna Córrego São João do Lageado CRUM010 7,10 8,79 

Piracicaba Rio Corumbataí CRUM027 1.245,19 1.287,27 

Rio Claro 

Rio Corumbataí CRUM016 385,09 398,81 

Ribeirão Claro CRUM019 264,12 273,53 

Santa Gertrudes Córrego Santa Gertrudes CRUM141 60,99 74,64 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Além dos valores apresentados na Tabela 2.9, o balanço hídrico elaborado para os horizontes de 

2030 e 2040 contemplam também as projeções para os setores agrícola, industrial e de 

dessendentação animal apresentadas (respectivamente) nos tópicos 2.3, 2.4 e 2.5, 

compreendendo então a razão entre as disponibilidades e as demandas hídricas de 

abastecimento humano, industrial, irrigação e dessedentação animal. É importante ressaltar que 

esta razão leva em conta também o retorno associado a cada setor consuntivo, ou seja, da vazão 

demandada, há uma porcentagem que retorna ao corpo hídrico de maneiras distintas, mas que 

não podem ser desprezadas. Assim, a demanda descontada do retorno, que compreende de fato 

a vazão a ser descontada da disponibilidade hídrica, passa a ser denominada de ‘consumo’ e 

este é apresentado de forma individualizada na tabela que segue. Conforme estabelecido no 

diagnóstico, a determinação da vazão de retorno para cada setor em estudo seguiu as seguintes 

premissas:  

✓ Para as demandas de irrigação, coeficiente de retorno é de 30%;  

✓ Para as demandas de indústria, coeficiente de retorno é de 70%;  

✓ Para as demandas de abastecimento, as vazões de retorno utilizadas foram definidas a partir 

da aplicação do coeficiente de retorno de 80% sobre a Vazão Média Diária (VM), e foram 

alocadas nas áreas de contribuição onde há ponto de lançamento de ETE’s.; 

✓ Para as demandas de consumo animal, o coeficiente de retorno corresponde a 20% da vazão 

de retirada. 

A Tabela 2.10 traz o quadro geral do consumo para a bacia do rio Corumbataí para os anos de 

2030 e 2040. 
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TABELA 2.10 - VAZÕES DE CONSUMO DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA OS ANOS DE 2030 E 

2040 

Zona 
Área de 

Contribuição 

Consumo (L/s) 

Abastecimento 

Humano 
Indústria Irrigação 

Dessedentação 

Animal 
TOTAL 

2030 2040 2030 2040 2030 2040 2030 2040 2030 2040 

17 

CRUM013 0,00 0,00 0,39 0,44 25,73 34,08 2,18 3,13 28,30 37,64 

CRUM014 -0,97 -1,45 22,09 24,65 81,28 107,65 7,46 10,73 109,86 141,57 

CRUM015 -12,30 -13,13 0,15 0,17 33,09 43,83 6,66 9,57 27,60 40,44 

CRUM016 331,29 340,42 5,18 5,78 11,21 14,85 4,43 6,37 352,11 367,42 

Zona 17 318,01 325,84 27,82 31,03 151,31 200,40 20,72 29,80 517,86 587,08 

18 

CRUM019 160,43 161,02 14,23 15,87 3,71 4,91 2,21 3,18 180,58 184,98 

CRUM020 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 17,31 3,24 4,66 16,31 21,97 

CRUM215 0,00 0,00 0,02 0,02 3,53 4,67 3,33 4,78 6,87 9,48 

Zona 18 160,43 161,02 14,25 15,89 20,31 26,90 8,77 12,62 203,76 216,42 

19 

CRUM010 7,10 8,79 1,56 1,74 31,18 41,30 7,37 10,60 47,21 62,43 

CRUM011 2,55 2,61 0,79 0,88 25,19 33,36 6,64 9,55 35,17 46,40 

CRUM012 -0,94 -1,04 0,00 0,00 113,42 150,22 5,86 8,42 118,34 157,60 

CRUM146 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 2,03 1,13 1,62 2,66 3,65 

CRUM147 0,00 0,00 0,00 0,00 62,79 83,16 4,02 5,78 66,81 88,95 

Zona 19 8,71 10,36 2,35 2,62 234,11 310,07 25,02 35,98 270,19 359,03 

20 

CRUM009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,65 0,47 0,68 0,97 1,33 

CRUM017 -4,23 -4,59 1,57 1,75 51,13 67,72 2,72 3,91 51,19 68,79 

CRUM018 -168,09 -182,40 4,32 4,82 2,95 3,91 1,30 1,87 -159,52 -171,79 

CRUM021 -43,81 -53,61 6,73 7,51 32,30 42,79 0,20 0,28 -4,58 -3,03 

CRUM141 60,58 74,14 4,19 4,67 129,91 172,07 0,34 0,49 195,02 251,36 

Zona 20 -155,55 -166,46 16,81 18,75 216,79 287,14 5,04 7,24 83,08 146,67 

21 

CRUM008 -13,16 -16,73 0,29 0,32 11,88 15,74 3,40 4,89 2,41 4,22 

CRUM027 1.245,19 1.287,27 94,79 105,75 19,76 26,17 2,17 3,11 1.361,91 1.422,30 

CRUM139 -5,91 -6,67 0,94 1,04 23,87 31,61 3,19 4,59 22,09 30,58 

CRUM189 3,07 3,47 7,60 8,48 25,77 34,13 4,15 5,97 40,59 52,05 

Zona 21 1.229,19 1.267,34 103,61 115,59 81,28 107,66 12,91 18,56 1.427,00 1.509,15 

TOTAL 1.560,79 1.598,09 164,84 183,89 703,80 932,17 72,46 104,20 2.501,88 2.818,34 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Uma vez estabelecida a vazão de consumo total em cada área de contribuição, está determinada 

a base para a determinação do saldo hídrico. Neste ponto, resgata-se do P2 a figura que segue, 

trazendo um diagrama representativo da estrutura topológica da bacia do rio Corumbataí. Esta 

estrutura é importante pois representa a regra de acumulação tanta dos consumos quanto da 

disponibilidade, dados originalmente por área de contribuição, sem que contemplem em si as 

relações de uso a montante do respectivo trecho. 
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Figura 2.6 – Topologia da Bacia do Rio Corumbataí por Área de Contribuição 

Fonte: Elaboração Engecorps, 2019 

 

 

Assim, seguindo a lógica de acumulação dada pelo diagrama da Figura 2.6, segue a tabela com 

o saldo resultante do balanço hídrico para o ano de 2030. 

TABELA 2.11 - BALANÇO HÍDRICO DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2030 

(continua) 

Zona 
Área de 

Contribuição 

Disponibilidade (L/s) Consumo  (L/s) Saldo Hídrico 

Acumulado 2030 (L/s) Isolada Acumulada Isolado Acumulado 

17 

CRUM013 194,0 194,0 28,30 28,30 165,70 

CRUM014 535,0 729,0 109,86 138,15 590,85 

CRUM015 339,0 1.068,0 27,60 165,75 902,25 

CRUM016 290,0 1.358,0 352,11 517,86 840,14 

18 

CRUM020 168,0 168,0 16,31 16,31 151,69 

CRUM215 197,0 365,0 6,87 23,18 341,82 

CRUM019 204,0 569,0 180,58 203,76 365,24 

19 

CRUM012 455,0 455,0 118,34 118,34 336,66 

CRUM010 415,0 870,0 47,21 165,55 704,45 

CRUM147 285,0 285,0 66,81 66,81 218,19 

CRUM011 341,0 626,0 35,17 101,98 524,02 

CRUM146 62,0 1.558,0 2,66 270,19 1.287,81 
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TABELA 2.11 - BALANÇO HÍDRICO DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2030 

(conclusão) 

Zona 
Área de 

Contribuição 

Disponibilidade (L/s) Consumo  (L/s) 
Saldo Hídrico 

Acumulado 2030 (L/s) Isolada Acumulada Isolado Acumulado 

20 

CRUM141 360,0 360,0 195,02 195,02 164,98 

CRUM021 60,0 989,0 -4,58 394,20 594,80 

CRUM018 161,0 1.519,0 -159,52 358,34 1.160,66 

CRUM017 218,0 2.726,0 51,19 803,73 1.922,27 

CRUM009 26,0 2.752,0 0,97 804,70 1.947,30 

21 

CRUM008 201,0 4.511,0 2,41 1.077,30 3.433,70 

CRUM189 311,0 4.822,0 40,59 1.117,89 3.704,11 

CRUM139 199,0 5.021,0 22,09 1.139,98 3.881,02 

CRUM027 127,0 5.148,0 1.361,89 2.501,87 2.646,13 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Para o ano de 2040, o balanço segue o disposto na Tabela 2.12 a seguir. 

TABELA 2.12 - BALANÇO HÍDRICO DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2040 

Zona 
Área de 

Contribuição 

Disponibilidade (L/s) Consumo  (L/s) Saldo Hídrico 

Acumulado 2040 (L/s) Isolada Acumulada Isolado Acumulado 

17 

CRUM013 194,0 194,0 37,64 37,64 156,36 

CRUM014 535,0 729,0 141,57 179,21 549,79 

CRUM015 339,0 1.068,0 40,44 219,65 848,35 

CRUM016 290,0 1.358,0 367,43 587,08 770,92 

18 

CRUM020 168,0 168,0 21,97 21,97 146,03 

CRUM215 197,0 365,0 9,48 31,45 333,55 

CRUM019 204,0 569,0 184,98 216,42 352,58 

19 

CRUM012 455,0 455,0 157,60 157,60 297,40 

CRUM010 415,0 870,0 62,43 220,03 649,97 

CRUM147 285,0 285,0 88,95 88,95 196,05 

CRUM011 341,0 626,0 46,40 135,35 490,65 

CRUM146 62,0 1.558,0 3,65 359,03 1.198,97 

20 

CRUM141 360,0 360,0 251,36 251,36 108,64 

CRUM021 60,0 989,0 -3,03 464,76 524,24 

CRUM018 161,0 1.519,0 -171,79 415,29 1.103,71 

CRUM017 218,0 2.726,0 68,79 948,84 1.777,16 

CRUM009 26,0 2.752,0 1,33 950,17 1.801,83 

21 

CRUM008 201,0 4.511,0 4,22 1.313,42 3.197,58 

CRUM189 311,0 4.822,0 52,05 1.365,47 3.456,53 

CRUM139 199,0 5.021,0 30,58 1.396,05 3.624,95 

CRUM027 127,0 5.148,0 1.422,22 2.818,27 2.329,73 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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3. ANÁLISE DE CRITICIDADE DOS MANANCIAIS 

3.1 ESTUDO DE GARANTIA DE SUPRIMENTO HÍDRICO 

No Capítulo 3 do Relatório Final do “Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí referente à Primeira Revisão do Plano 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020”, de maio de 2019, 

é apresentada a abordagem dos estudos de Garantia de Suprimento Hídrico (GSH), com a 

definição das metodologias e critérios de análise. 

O Capítulo 4 apresenta os estudos de GSH, com a definição dos cenários de simulação e os 

resultados de balanço hídrico de cada cenário estudado. O Capítulo 5 apresenta a avaliação de 

alternativas, com a análise das medidas estruturais de grande porte sobre a drenagem principal 

das bacias e na escala local, discutindo as alternativas de abastecimento de cada município nos 

cenários futuros com base nos resultados dos balanços hídricos. 

Segundo o estudo: “Quando se define um nível de garantia, implicitamente se assume um risco 

de falha. No entanto, não há viabilidade econômica em um sistema de abastecimento com 100% 

de garantia. Tradicionalmente, o valor de 95% é utilizado para sistema de abastecimento, como 

garantia aceitável. Assim, poderia se definir como Garantia de Suprimento Hídrico (GSH) o 

produto das ações empreendidas em uma bacia hidrográfica de modo que todos os mananciais 

de abastecimento forneçam, em 95% do tempo, água suficiente para atender às demandas dos 

diferentes usuários. Este nível de garantia, no entanto, pode não ser aceitável em sistemas em que 

os prejuízos acarretados com 5% de falhas sejam muito elevados. Em suma, há uma relação de 

compromisso entre nível de garantia e prejuízos com falhas que deve ser definido caso a caso.” 

Quanto às disponibilidades hídricas o estudo considerou as seguintes premissas: 

✓ “A vazão de estiagem utilizada como condição hidrológica de referência para integração com 

o Caderno de Enquadramento é a Q7,10 - vazão mínima para 7 dias de duração e tempo de 

recorrência de 10 anos; 

✓ A vazão de estiagem utilizada como condição hidrológica de referência para avaliação de 

garantia de suprimento hídrico é a Q95% - vazão atendida em pelo menos 95% do tempo; 

✓ As disponibilidades hídricas em uma determinada Área de Contribuição estão disponíveis no 

exutório da mesma Área de Contribuição; 

✓ As disponibilidades hídricas Q7,10 e Q95% em cada nó do sistema foram calculadas nos estudos 

de diagnóstico da Etapa 1 da Revisão do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020; 

✓ As simulações de balanço hídrico são em regime permanente (condição hidrológica de 

referência); 

✓ As simulações de regras de operação e risco de atendimento de sistemas de reservatórios e 

adutoras são realizadas com séries de vazões médias mensais.” 
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Quanto à criticidade de cada uma das zonas (sub-bacias) o estudo estabeleceu as seguintes 

categorias: 

“A classificação de criticidade de cada uma das zonas diz respeito ao 

comprometimento da disponibilidade (Q7,10) pelo consumo, feita de acordo com as 

seguintes categorias: 

✓ Baixa: percentuais de comprometimento inferiores a 50%; 

✓ Média: percentuais de comprometimento entre 50% e 100%; 

✓ Alta: percentuais de comprometimento superiores a 100%.” 

Para o cenário de crescimento máximo (ano 2035) na Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí o 

comprometimento da disponibilidade resultou: Baixa nas sub-bacias 18, 19 e 20 e quando se 

associa as zonas: 20, 18 e 17; média na Zona 17 e quando se associa as zonas 21, 20, 18, 17 e 

19. Alta para a zona 21 isoladamente.  

A criticidade da área de contribuição (AC) foi feita de acordo com o saldo do balanço hídrico: 

✓ “Baixa criticidade, quando o resultado do saldo é maior que a Q95%; 

✓ Média criticidade, quando o saldo é maior que 50% da Q7,10, mas menor ou igual a Q95%; 

✓ Alta criticidade, quando o saldo é menor ou igual que 50% da Q7,10, mas maior que zero; 

✓ Muito alta criticidade, quando o saldo é nulo ou negativo.” 

Usando esses critérios as sub-bacias do rio Corumbataí apresentaram classificação de criticidade 

semelhante, tanto com a Q95% quanto com a Q7,10 como vazão de referência. Apenas uma AC 

que em 2020 se encontrava em baixa criticidade na sub-bacia do rio Corumbataí passou a ser 

enquadrada como média criticidade em 2030. No entanto, ressalta-se que apesar de não haver 

alteração na classificação, houve uma redução significativa no saldo hídrico, superando 50% em 

algumas AC’s. 

Como os municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, à exceção de Piracicaba, não 

serão beneficiados pelas obras previstas de regularização nas Bacias PCJ, o estudo recomenda 

que sejam estudadas alternativas para o abastecimento. No item 5.2 desse estudo é apresentada 

uma avaliação de alternativas por município, apresentada de forma resumida no seguimento. 

Para o município de Analândia, o estudo propõe a gestão de demanda com redução de índice 

de perdas dos atuais 50% para 45% em 2030 e 40% em 2035. Além dessas ações para controle 

de perdas o estudo sugere que sejam estudadas outras medidas para aumentar a garantia de 

suprimento. Destaca-se a ampliação do manancial existente ou a busca de outros mananciais, 

como o córrego Nova América (CRUM014) e o próprio rio Corumbataí (CRUM013), com 

capacidade de regularização aproximada de 280 L/s. Como o município está localizado nos 

domínios do aquífero Guarani, com potencial de 80 a 120 m³/h para explotação, e já possui 

captações subterrâneas, sugere que seja avaliada a possibilidade de perfuração de novos poços. 
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De acordo com o estudo do caderno temático, para o município de Charqueada, ainda que os 

cenários propostos, em função dos critérios estabelecidos, não prevejam a redução de perdas, o 

estudo considera ser uma ação desejável. Para garantia de suprimento em cenários futuros, 

sugere que sejam estudadas regularizações nos mananciais existentes, como no ribeirão Água 

Branca (PCBA005), que também é alternativa para o município de águas de São Pedro, mais a 

jusante, ou no ribeirão Boa Vista, ambos com capacidade de regularização de cerca de 80 L/s. 

O município está localizado nos domínios do aquífero Guarani, tendo potencial para captações 

subterrâneas através da perfuração de poços. 

Para o município de Cordeirópolis não foram indicadas ações de gestão de demanda pelo 

estudo apresentado no caderno temático (índice atual igual a 20%). O balanço hídrico indicou 

uma situação de déficit hídrico crônico na AC PCBA037, onde se localiza seu principal 

manancial, o ribeirão do Tatu. Pode existir a possibilidade de ampliar a captação no ribeirão do 

Tatu caso implementada obra de regularização de vazões. No entanto, na análise preliminar de 

vazão disponível a ser regularizada (VRD), o estudo conclui que a PCBA037 já não teria mais 

potencial de regularização. Estudos específicos em escala adequada, como monitoramento de 

chuva e vazão ou a análise de séries de dados hidrológicos já existentes da operação de 

abastecimento da cidade, permitiriam conclusões definitivas sobre a bacia.  

Outra opção de manancial superficial seria o córrego Santa Gertrudes (CRUM141), na sub-bacia 

do rio Corumbataí, com capacidade de regularização de 100 L/s, que poderia absorver o 

aumento de demanda do município de Cordeirópolis mais a do município de Santa Gertrudes. 

Ainda segundo o estudo, o município está localizado nos domínios dos aquíferos Serra Geral e 

Tubarão, tendo potencial para captações subterrâneas. Em face da aparente impossibilidade de 

expansão de seu manancial superficial, a fonte de suprimento subterrânea tem grande peso e 

deveria ser melhor avaliada. 

Para o município de Corumbataí o estudo não efetuou nenhuma indicação de ações de gestão 

de demanda (índice atual igual a 17%). Havendo necessidade de buscar novos meios de garantia 

do suprimento hídrico para Corumbataí, foi sugerido estudar a possibilidade de abastecimento 

subterrâneo. O município está localizado, em grande parte, nos domínios do aquífero Guarani, 

havendo necessidade de estudos hidrogeológicos em escala adequada no município para 

verificar a real disponibilidade de água subterrânea. Ainda, a ampliação da capacidade de 

regularização em seus mananciais existentes (CRUM011 e CRUM014) permitiriam suprir com 

bastante folga as demandas futuras. 

Para o município de Ipeúna é proposto pelo estudo desenvolvido no caderno temático em 

questão a gestão de demanda com redução de índice de perdas dos atuais 48% para 39% em 

2020, 26% em 2025, 23% em 2030 e 21% em 2035. Além dessas ações para controle de perdas 

o estudo sugere que sejam estudadas outras medidas para aumentar a garantia de suprimento. 

Como o município está localizado nos domínios do aquífero Guarani, o estudo considerou que 

existe potencial para ocorrer expansão da captação subterrânea destinada ao abastecimento, 

que já conta com 7 poços que garantem abastecimento em períodos de estiagem. O município 
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tem ainda, a uma distância de 1 km, um curso d'água de grande porte, o rio Passa Cinco 

(CRUM010), que garantiria totalmente seu abastecimento. 

Para o município de Itirapina o caderno temático propõe a gestão de demanda com redução 

de índice de perdas dos atuais 29% para 26% em 2020, 25% em 2025. No entanto somente o 

controle de perdas no abastecimento não resultou efetivo para equilibrar a demanda, sendo 

necessário avaliar novas alternativas. A porção do município localizada nas Bacias PCJ está sob 

os domínios do aquífero Guarani que possui capacidade de explotação considerável. 

Considerando o aumento de pequena monta nas demandas futuras (cerca de 2 L/s), a garantia 

do suprimento hídrico no município poderia ser obtida com a expansão das captações 

subterrâneas já existentes. 

O estudo desenvolvido no “Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí referente à Primeira Revisão do Plano das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020” estabelece, para o 

município de Piracicaba, os cenários futuros com as seguintes medidas: 2020: redução de 

perdas para 37%; 2025: entrada em operação de Pedreira e redução de perdas para 31%; 2030: 

entrada em operação de Duas Pontes e redução de perdas para 28%; 2035: redução de perdas 

para 25%. 

Entre as obras propostas pelo estudo em questão para regularizar vazão nas Bacias PCJ, o mesmo 

caderno temático afirma que Piracicaba será beneficiada pelas barragens Pedreira (JAGR133) e 

Duas Pontes (CMDC067). Apesar da expectativa de regularização de cerca de 16 m³/s para o rio 

Piracicaba, há necessidade de avaliação dos usos a montante para aferição desta capacidade. 

Contudo, resta a oscilação dos parâmetros de qualidade de água no rio Piracicaba, 

principalmente nos períodos de estiagem. Ainda que se tenha um incremento da vazão do rio 

no futuro, acredita-se que sua qualidade ainda será comprometida em alguns períodos do ano. 

Apesar de uma parcela considerável do município estar sob os domínios do aquífero Guarani, o 

potencial de uso de águas subterrâneas para o abastecimento é baixo, uma vez que o potencial 

de explotação deste manancial está muito distante dos centros de demanda e, além disso, a 

parcela atual da demanda atendida por água subterrânea ser muito inferior à demanda por água 

superficial (menos de 0,5% do total). 

Para o município de Rio Claro, o estuo determina a gestão de demanda com redução de índice 

de perdas dos atuais 39% para 35% em 2030, 32% em 2025. No entanto somente o controle de 

perdas não se revelou suficiente para equilibrar a demanda futura. Assim, o estudo considerou 

necessário avaliar novas alternativas.  

O atual sistema poderia ser incrementado, possivelmente, sem necessidade de regularização de 

vazões, para um nível aceitável de garantia. A vazão Q95 do rio Corumbataí no trecho do 

município é de 2,59 m³/s. Ainda, Rio Claro está sob os domínios do aquífero Guarani, existindo 

a possibilidade de captação de água para o abastecimento em poços. 
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Por fim, para o município de Santa Gertrudes não foram indicadas ações de gestão de demanda 

(índice atual igual a 20%). O estudo recomendou estudar outros meios de garantir o suprimento 

hídrico nos cenários futuros. Poderiam ser consideradas as possibilidades de captação direta no 

rio Claro (CRUM021) e aumento do sistema atual, com regularização do córrego Santa Gertrudes 

(CRUM141), com possibilidade de incrementar em 100 L/s a vazão garantida. Quanto aos 

mananciais superficiais, em última hipótese, poder-se-ia cogitar a captação e adução no rio 

Corumbataí (CRUM018), distando não mais do que 5 km da cidade. 

Como já são realizadas captações subterrâneas no município, poderia ser estudada a 

possibilidade de expansão dessas captações. Porém, como Santa Gertrudes está situada em 

domínios do aquífero Tubarão, que não possui grande armazenamento de volume de água, essa 

poderá não ser uma alternativa viável pelo custo de prospecção.  

3.2 ANÁLISE DE SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS UTILIZADOS 

3.2.1 Análise de Segurança Hídrica do Manancial Superficial 

Tratando-se de mananciais superficiais, com relação aos aspectos quantitativos, foi calculada a 

disponibilidade hídrica superficial efetiva (DHSE) na seção de retirada de água para 

abastecimento urbano, comparando-a com a demanda média total da sede municipal a ser 

atendida (DM).  

A análise de criticidade do manancial quanto à quantidade foi efetuada através do cálculo do 

indicador GADM – Grau de Atendimento da Demanda - Manancial, de acordo com a equação: 

GADM = (DM / DHSE), sendo: 

✓ DHSE (Disponibilidade hídrica superficial efetiva) = DHS – QDU – Qexport + Qimport + 

QRET – ∑ Outros Usos; 

✓ DHS (Disponibilidade hídrica superficial) = 50% da Q7,10 = critério de outorga; 

✓ QDU: Vazões correspondentes às demandas médias diárias urbanas de água relativas as 

captações para abastecimento público de água situadas na bacia de drenagem à montante 

da captação; 

✓ Qexport: Retirada de vazão para atendimento de outra bacia; 

✓ Qimport: Aporte de vazão de outra bacia; 

✓ QRET = Vazões correspondentes à 80% das demandas médias urbanas de água relativas as 

sedes municipais situadas na bacia de drenagem à montante da captação, relativas as vazões 

de retorno dos esgotos domésticos; 

✓ ∑ Outros Usos = ∑ das retiradas de água situadas na bacia de drenagem à montante da 

captação, excluindo as demandas médias para abastecimento público de água. 
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O diagnóstico quantitativo do manancial foi feito tendo em conta as demandas projetadas para 

o ano 2030, e as alternativas de solução, se necessárias, levarão em conta as demandas 

projetadas para o ano 2040. 

Quando não era conhecido o percentual da demanda atendida por cada manancial foi assumido 

que a participação percentual da vazão captada de cada manancial em relação ao total captado 

refletirá essa proporcionalidade. Detalhamente, para realizar essa distribuição serão levantadas: 

✓ As vazões captadas em cada manancial, identificando a porcentagem correspondente a cada 

uma no total da vazão produzida na estação de tratamento de água para a qual é 

encaminhada a água bruta; 

✓ As demandas totais de cada município, verificando as vazões recebidas de cada sistema 

produtor, avaliando-se a porcentagem que a mesma corresponde ao total demandado. Ou 

seja, a % de atendimento de determinado município em relação a cada sistema produtor foi 

dada pela relação vazão proveniente do sitema produtor analisado sobre a demanda total 

municipal. 

A determinação da Disponibilidade Hídrica Superficial Efetiva (DHSE), também denominado por 

Saldo Hídrico, foi feita de maneira a quantificar, numa dada área de contribuição, o balançço 

hídrico acumulado, referente às relações de uso exercidas à montante, descontando qualquer 

consumo referente ao abastecimento urbano do município para o qual se está aplicando o 

indicador. Desta forma, a associação da demanada de captação, proporcional à captação que 

de fato se dá naquele ponto específico não se faz de forma duplicada. 

O ANEXO II traz as tabelas referentes com a descrição das operações que permitiram determinar 

a DHSE utilizadas nesta metodologia. 

Conforme definição do conceito de segurança hídrica quando GADM ≤ 1,0, o manancial 

atualmente utilizado goza de segurança hídrica; e quando GADM > 1,0, o manancial não 

apresenta segurança hídrica, requerendo estudo de alternativas técnicas para a busca de um 

novo manancial de abastecimento.  

O indicador GADM > 1,0 significa que, naquela seção de captação, há um comprometimento 

de mais de 100% da vazão calculada para o manancial. O resultado negativo do indicador GADM 

também implica que o manancial não apresenta segurança hídrica, pois demonstra que o 

balanço hídrico na bacia de drenagem da captação, representado pela DHSE, resultou em um 

valor inferior a zero, ou seja, o somatório de todas as retiradas e retornos a montante da seção 

de captação é maior que a vazão mínima de referência nessa mesma seção. Um manancial 

poderá apresentar GADM > 1,0 e ainda apresentar segurança hídrica desde que disponha de 

reservação justificada pela alta variabilidade intranual e interanual de vazão. 

O valor resultante da aplicação da relação proposta pelo GADM foi multiplicada por 100 para ser 

apresentada como porcentagem. 
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A Tabela 3.1 e a Figura 3.1 a seguir apresentam uma síntese dos valores encontrados para o 

GADM em cada município da bacia do Rio Corumbataí. Na referida tabela, são apresentados 

também os valores para o horizonte de 2040. 

TABELA 3.1 - SÍNTESE DOS RESULTADOS DO GRAU DE ATENDIMENTO À DEMANDA PELO 

MANANCIAL 

Município Captação Zona AC 

Demanda 

(L/s) 
DHSE (L/s) GADm 

2030 2040 2030 2040 2030 2040 

Analândia Fonte São Francisco 17 CRUM014 1,85 1,97 221,87 180,19 0,84% 1,09% 

Charqueada Paraisolândia  21 CRUM189 5,37 6,07 1.239,86 983,87 0,43% 0,62% 

Corumbataí 

Monte Alegre 17 CRUM014 0,17 0,18 219,04 177,42 0,08% 0,10% 

Ribeirão Boa Vista 19 CRUM011 1,73 1,77 212,84 179,44 0,81% 0,99% 

Córrego do Lageado 19 CRUM011 2,37 2,43 212,84 179,44 1,12% 1,36% 

Ipeúna 
Córrego São João do 

Lageado 
19 CRUM010 7,10 8,79 265,24 211,18 2,68% 4,16% 

Piracicaba Rio Corumbataí
 

21 CRUM027 1.299,70 1.343,62 1.234,63 948,01 105,27% 141,73% 

Rio Claro 

Rio Corumbataí 17 CRUM016 385,09 398,81 471,00 409,,48 81,76% 97,39% 

Ribeirão Claro 18 CRUM019 264,12 273,53 235,38 222,00 112,21% 123,21% 

Santa Gertrudes Córrego Sta Gertrudes 20 CRUM141 60,99 74,64 216,43 216,43 28,18% 34,49% 

Elaboração: Engecorps, 2019  
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Figura 3.1 - Resultados de GADM definidos para os mananciais superficiais da bacia do rio Corumbataí a partir das projeções feitas para o ano de 2030. 
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3.2.2 Análise de Segurança Hídrica de Manancial Subterrâneo 

Inicialmente, deve-se ter em vista as principais unidades aquíferas presentes na Bacia do Rio 

Corumbataí: aquífero Guarani (SAG - Sistema Aquífero Guarani – 723,08 km
2

 ou 42,1% em área 

aflorante, sobretudo nas porções noroeste, norte e oeste da bacia); aquífero Tubarão (11,4% ou 

196,02 km
2

) e aquitarde Passa Dois (531,02 km
2

 ou 30,9%), ambos principalmente nas porções 

central, leste, sudeste e sul da bacia. Subordinadamente, há ainda: rochas ígneas que compõem 

aquíferos fraturados de extensão restrita - aquífero Serra Geral e rochas associadas (8,3% ou 

142,28 km
2

),  sendo diabásio sobretudo nas porções sul-sudeste-leste da bacia (na Depressão 

Periférica) e  basaltos notadamente nas porções noroeste e norte (conjuntamente com os arenitos 

do SAG) -; e aquíferos locais de Terrenos sedimentares Terciários a recentes (7,2% ou 

124,12 km
2

) – Figura 3.2. 

Os aquíferos apresentam a peculiaridade de que nem sempre o que aflora (é visto à superfície) 

é aquilo que ocorre em profundidade (rochas que compõem os aquíferos, nos locais/intervalos 

de efetiva captação de água) – é preciso ter em mente sua distribuição espacial 3D e visualização 

em perfil (Figura 3.3). 

Ainda mais estando os principais aquíferos regionais no contexto da Bacia geológica 

(vulcanossedimentar) do Paraná, as litologias apresentam caimento para oeste-noroeste, de tal 

forma que, quanto mais a oeste-noroeste, mais espessas e/ou profundas tendem a ser, 

eventualmente se encontrando subjacentes (abaixo de outras camadas), de forma confinada ou 

semi-confinada. Neste sentido, o aquífero Tubarão, embora aflore apenas em pouco mais de 

11% da área total da bacia, encontra-se também em profundidade e disponível, abaixo do pacote 

do aquiclude Passa Dois – somando-se as porções livres e não livres, corresponde a cerca de 

40% da área da bacia (há ainda as porções abaixo do pacote do SAG, mas aí o interesse maior 

recairá sobre o próprio SAG, pela melhor acessibilidade – mais raso – e melhores características 

como aquífero). Ademais, as principais áreas urbanas e/ou industriais (Rio Claro, Piracicaba, 

Santa Gertrudes) estão sobre o aquífero Tubarão, e não o Guarani; assim, o aquífero Tubarão é 

importante à bacia do Rio Corumbataí devido a seu posicionamento frente às maiores demandas 

por águas subterrâneas. 

O aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água doce do planeta, sendo o melhor 

aquífero da bacia do Rio Corumbataí, mas, devido sua ocorrência restrita à parte 

oeste/noroeste/norte/oeste da bacia, é recurso hídrico subterrâneo disponível mais para 

municípios e suas áreas urbanas ali situadas; para as demais partes da bacia, é opção pouco 

viável, encarecida devido à necessidade de grande rede de adução, perdendo ou diminuindo 

uma das vantagens das águas subterrâneas, que é seu caráter localizado (captações próximas ao 

consumo, sem necessidade de grandes redes). Assim, de um lado, as áreas aflorantes do aquífero 

Guarani na Bacia do Rio Corumbataí são áreas de recarga desta reserva estratégica 

transfronteiriça de água (portanto, com forte caráter de preservação), ao passo que também 

desempenham o papel de principal ou um dos principais mananciais para os sistemas de 

abastecimento de água municipais locais. 
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Figura 3.2 - Unidades Aquíferas nos Municípios com Área na Bacia do Rio Corumbataí 
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Figura 3.3 - Perfil com principais unidades aquíferas na Bacia do Rio Corumbataí e arredores. 

 

Assim, a Bacia do Rio Corumbataí apresenta dois contextos hidrogeológicos distintos: um 

associado ao aquífero Guarani (destacando-se nos municípios de Itirapina, Analândia, 

Corumbataí e Ipeúna), e outro ao aquífero Tubarão (Piracicaba, Charqueada, Santa Gertrudes, 

Rio Claro). Este cenário muda relativamente se considerarmos toda extensão dos municípios – 

neste caso, Charqueada e Piracicaba passam a ter área considerável do aquífero Guarani, nas 

porções mais ocidentais (a oeste) destes municípios, mas já fora da Bacia do Rio Corumbataí. 

Outras possibilidades de aproveitamento hidrogeológico na Bacia do Rio Corumbataí, de 

localização e dimensão mais restritas, são porções (variações) mais arenosas (de maior 

granulometria) do pacote pelítico do aquitarde Passa Dois (isso ocorre, pois nem todo pacote é 

argiloso ou silto-argiloso); fraturas e manto de alteração das litologias ígneas (basaltos nas porções 

das Cuestas e diabásios na Depressão Periférica); e terrenos sedimentares Terciários (com 

destaque no município de Rio Claro – Formação geológica homônima) a mais recentes 

(proximidades das principais drenagens da bacia). 

As áreas de recarga, potencialmente de ocorrência em toda extensão aflorante das unidades 

aquíferas, são amplamente dependentes do regime de chuva e da quantidade de chuva que 
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efetivamente infiltra no solo/rochas, das propriedades hidráulicas do substrato rochoso, do tipo 

de uso e ocupação do solo e de suas declividades. Em áreas francamente planas – como boa 

parte da Depressão Periférica (que predomina no trecho centro-leste da bacia) -, o processo de 

infiltração é facilitado em detrimento de áreas com fortes declives – Relevos de Cuestas (porção 

oeste da bacia) -, onde prevalece o escoamento superficial. 

Conforme visto no Diagnóstico (Produto 2), os principais indicadores de disponibilidade hídrica 

subterrânea são as reservas (vazões) reguladora e explotável. A conceituação aplicada 

basicamente leva em conta apenas os aquíferos livres (e interações destes com cursos d´água 

superficiais, que recebem descarga de água subterrânea), ou seja, não considera a reserva 

permanente, nem eventuais porções confinadas a semi-confinadas dos aquíferos (inclusive as 

áreas do aquífero Tubarão abaixo do aquiclude Passa Dois), nem recarga profunda. Na falta de 

indicadores mais exatos / detalhados, e dada a complexidade inerente aos aquíferos, além da 

grande heterogeneidade característica de algumas das unidades presentes na bacia, o nível de 

conhecimento atual permite, assim, a estimativa destes indicadores de disponibilidade hídrica, 

que servem de balizador inicial aos gestores de recursos hídricos, subsidiando à tomada de 

decisão e execução de ações. 

Os indicadores apresentados no Diagnóstico levaram em consideração os estudos de Profill & 

Rhama (2018), além do arranjo de zonas e áreas de contribuição (AC) do presente estudo, e as 

extensões dos 9 municípios com área dentro da Bacia do Rio Corumbataí. Ressalvadas as 

limitações indicadas anteriormente, as reservas (vazões) reguladoras foram consideradas 

equivalentes à Q7,10. Já a reserva (vazão) explotável, pela facilidade de uso, foi considerada pelo 

método 3 de Profill & Rhama (2018), estimada em 50% das vazões reguladoras, ou seja, 50% de 

Q7,10. Deve-se ressaltar que a vazão explotável adotada se trata de valor bastante discreto – 

levando-se em conta o princípio da precaução -, ou seja, as reservas totais de água subterrâneas 

certamente são bem maiores. 

Adicionalmente, quando se analisam vazões potenciais de poços individuais, importante 

considerar a potencialidade de uso das águas subterrâneas em faixas de vazão explorável, 

proposta pelo “Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo” (DAEE et al., 2005), que 

indica a vazão recomendada a ser extraída de forma sustentável por longos períodos e com 

rebaixamentos moderados da espessura saturada: Aquífero Guarani (SAG) - faixas de 40 a 80 e 

de 80 a 120 m³/h; Aquífero Tubarão - faixas de <10, 10 a 20 e 20 a 40 m³/h; e Aquífero Serra 

Geral / diabásios - faixas de 7 a 100 m³/h (basaltos) e de 1 a 6 m³/h (diabásios). 

Visando à análise da segurança hídrica de mananciais subterrâneos, com relação aos aspectos 

quantitativos, foi calculada a vazão explotável efetiva (VEE), comparando-a com a demanda 

média a ser atendida (DM). A análise de criticidade do manancial quanto à quantidade foi 

efetuada através do cálculo do indicador GADM – Grau de Atendimento da Demanda - 

Manancial. Adotou-se: GADM ≤ 1,0 significa que o manancial utilizado goza de segurança 

hídrica; e quando GADM > 1,0 ou GADM < 0, o manancial não apresenta segurança hídrica. O 

valor resultante da aplicação da relação proposta pelo GADM foi multiplicada por 100 para ser 

apresentada como porcentagem. 
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Os cálculos levaram em conta: 

✓ Vazão reguladora = equivalente à Q7,10; 

✓ Q7,10: vazão mínima para 7 dias de duração e tempo de recorrência de 10 anos; 

✓ Vazão explotável (VE) = 50% da reserva reguladora, ou seja, 50% de Q7,10; 

✓ QDU:  vazões correspondentes às captações subterrâneas para abastecimento público 

(foram utilizados os dados dos sistemas de abastecimento de água dos municípios); 

✓ Outros usos subterrâneos =  vazões correspondentes às captações subterrâneas para outros 

usos (exceto abastecimento público) – dados de outorga – DAEE (2019); 

✓ Vazão explotável efetiva (VEE) = VE – QDU – Outros usos subterrâneos; 

✓ Grau de Atendimento da Demanda - Manancial (GADM) = DM / VEE (calculado estritamente 

para águas subterrâneas).  

A Tabela 3.2 apresenta os dados de vazão de QDU, outros usos subterrâneos e total e a Tabela 

3.3 mostra os dados de vazões reguladora, explotável (VE) e explotável efetiva (VEE). 

TABELA 3.2 - DADOS DE VAZÃO DE QDU, OUTROS USOS SUBTERRÂNEOS E TOTAL, EM L/S 

Município QDU (L/s) Outros Usos (L/s)  Total (L/s)  

Analândia 15,8 34,7 50,5 

Charqueada 0,0 22,8 22,8 

Cordeirópolis 0,0 8,9 8,9 

Corumbataí 2,7 19,7 22,4 

Ipeúna 19,5 43,3 62,8 

Itirapina 108,1 42,8 150,8 

Piracicaba 9,4 102,2 111,6 

Rio Claro 2,8 500,0 502,8 

Santa Gertrudes 6,7 170,0 176,7 

TOTAL 165,0 944,4 1.109,4 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

TABELA 3.3 - DADOS DE VAZÕES REGULADORA, EXPLOTÁVEL (VE) E EXPLOTÁVEL EFETIVA (VEE) 

Município Vazão Reguladora (L/s) Vazão Explotável (L/s) 
Vazão Explotável efetiva 

(L/s) 

Analândia 513,46 256,73 206,2 

Charqueada 356,34 178,17 155,4 

Cordeirópolis 15,40 7,70 (1,2) 

Corumbataí 672,00 336,00 313,6 

Ipeúna 550,84 275,42 212,6 

Itirapina 843,51 421,76 270,9 

Piracicaba 327,34 163,67 52,0 

Rio Claro 1.411,34 705,67 202,8 

Santa Gertrudes 280,77 140,38 (36,3) 

TOTAL 4.971,00 2.485,50 1.376,1 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A Tabela 3.4 a seguir traz uma síntese dos resultados encontrados para cada município, de 

acordo com o disposto nos tópicos que seguem. 
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TABELA 3.4 - GRAU DE ATENDIMENTO A DEMANDA DE MANANCIAIS SUBTERRÂNEOS (GADM) 

PARA O ANO DE 2030 

Município DM totais municipais (L/s) DM subterrâneas (L/s) GADM (%)  

Analândia 10,20 8,36 4,05 

Charqueada 51,67 0,00 0,00 

Cordeirópolis 118,94 0,00 0,00 

Corumbataí 5,32 1,13 0,36 

Ipeúna 21,44 14,32 6,74 

Itirapina 50,96 50,96 18,81 

Piracicaba 1234,30 5,50 10,57 

Rio Claro 642,86 2,83 1,40 

Santa Gertrudes 69,07 8,10 (22,29) 

TOTAL 2.204,8 91,2 6,63 

Elaboração: Engecorps, 2019. 

 

Estes dados serão descritos e caracterizados por município nos subcapítulos seguintes. 

Inicialmente, dois deles chamam atenção, por apresentar VEE negativa: Cordeirópolis, que deve 

ser um dado visto com ressalva, afinal, o município possui apenas uma pequena área na bacia 

do Rio Corumbataí (~ 5km
2

); e Santa Gertrudes que, quanto às águas subterrâneas, utiliza o 

aquífero Tubarão tanto para abastecimento público, quanto para outros usos, com destaque para 

demandas de indústrias. 

Santa Gertrudes é considerado não seguro, por apresentar GADM < 0, com destaque para vazões 

de outros usos além do abastecimento público (170,0 L/s). Tanto na área total do município 

(60,7% da extensão), quanto na bacia do Rio Corumbataí (60,6%), predomina o aquiclude Passa 

Dois como o de maior afloramento, havendo ainda expressiva extensão de diabásios (cerca de 

1/4 da área, tanto do município como um todo, quanto da bacia). Nestas condições, o principal 

aquífero é o Tubarão, mas com presença de rochas pelíticas (siltitos e argilitos) por vezes o 

recobrindo (Passa Dois), ou ainda sob influência de corpos ígneos básicos (diabásios) o cortando. 

Em outras palavras, as litologias aflorantes (aquiclude Passa Dois e aquífero fraturado Diabásio) 

não se constituem no principal aquífero (manancial subterrâneo) do município, e sim o Tubarão, 

que está sobretudo em profundidade (não aflorante).  

3.2.3 Demandas Médias Urbanas Associadas aos Mananciais 

A seguir a Tabela 3.5 traz as vazões médias diárias totais (VMT) estimadas a partir da população 

urbana total dos municípios que compõem a bacia do rio Corumbataí. Estes valores serão parte 

da base do cálculo do indicador de comprometimento dos mananciais, elaborado a seguir. 

 

 

 

 



-51- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

TABELA 3.5 - DEMANDAS MÉDIAS TOTAIS PROJETADAS POR MUNICÍPIO . 

Município 

Demandas Médias Totais (L/s)  

2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Analândia 9,65 9,91 10,59 10,28 10,24 10,94 

Charqueada 45,01 46,12 49,03 52,12 55,40 58,90 

Cordeirópolis 99,17 102,30 110,59 119,55 129,23 139,70 

Corumbataí 5,27 5,30 5,36 5,42 5,49 5,56 

Ipeúna 23,81 21,21 19,72 21,37 23,48 26,48 

Itirapina 59,69 58,51 60,88 64,21 67,72 71,42 

Piracicaba 1.875,60 1.401,51 1.320,54 1.309,12 1.305,67 1.353,36 

Rio Claro 628,99 639,35 666,00 652,07 644,39 675,30 

Santa Gertrudes 54,23 56,46 62,46 69,10 76,44 84,56 

Elaboração: Engecorps, 2019. 

3.2.4 Mananciais Utilizados em Analândia 

A partir da projeção da população urbana de todo o território do município de Analândia para 

o ano de 2030 (4.364 habitantes), foi estimada uma demanda municipal em 10,28 L/s. Ao 

analisar a vazão produzida por cada um dos sistemas do município, estabeleceu-se a participação 

de cada um no total da seguinte maneira:  

✓ Fonte São Francisco (captação superficial): 18,04% 

✓ Poços 1 a 7 (captações subterrâneas): 81,96%, sendo: 

 Poço 1: 16,37% 

 Poço 2: 5,76% 

 Poço 3: 4,46% 

 Poço 4: 14,21% 

 Poço 5: 5,89% 

 Poço 6: 17,63% 

 Poço 7: 17,63% 

A demanda atribuída a cada sistema produtor corresponde então à divisão da demanda média 

total municipal a cada um dos sistemas, respeitando a porcentagem acima indicada. A Tabela 

3.6 a seguir traz o resultado desta operação. 

TABELA 3.6 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE ANALÂNDIA. 

Captação Manancial 
Vazão Média 

Produzida  (L/s) 

Demanda 

% 

DM 2030 (L/s) DM 2040 (L/s) 

Superficial Fonte São Francisco 3,47 18,04% 1,85 1,97 

Subterrânea Poços 1 a 7 - aquífero Guarani 15,77 81,96% 8,43 8,96 

Total 19,24 100,00% 10,28 10,94 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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O cálculo do saldo hídrico na Área de Contribuição CRUM014, onde está localizada a captação 

superficial na Fonte São Francisco, definiu um valor de 221,87 L/s. Este valor foi determinado 

considerando uma vazão de referência equivalente à 50% da Q7,10 para a disponibilidade. Assim, 

com uma demanda de 1,85 L/s, o GADM neste ponto é de 0,84%, o que remete a uma condição 

de suficiência plena. 

Em Analândia, predomina área de afloramento do aquífero Guarani (85,75% no caso do 

município como um todo e 82,31% apenas na área dentro da bacia do rio Corumbataí – estes 

% elevados são superados apenas por Itirapina), sendo assim seu principal manancial 

subterrâneo. Dados do abastecimento público de água atual indicam 81,96% de uso de água 

subterrânea (em volume), com 7 poços em operação (Guarani). Trata-se de um recurso hídrico 

acessível e compatível com as demandas municipais de abastecimento público, estando exposto 

(aflorante) inclusive na mancha urbana da sede municipal. Por outro lado, dado o caráter 

estratégico e transfronteiriço do SAG, há a necessidade de ações de preservação deste importante 

recurso hídrico. 

Os valores calculados mostram QDU de 15,8 L/s, vazão total de usos diversos da água 

subterrânea de 50,5 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

256,7 L/s, ou seja, VEE de 206,2 L/s. GADM (apenas para águas subterrâneas) de 0,041 (4,05%), 

portanto, o manancial (aquífero Guarani) apresenta-se como de segurança hídrica. É possível 

efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo de avaliação técnico 

hidrogeológica e locacional. Considerando o horizonte de 2040 esse indicador assume o valor 

de 4,34%. 

3.2.5 Mananciais Utilizados em Corumbataí 

A demanda estimada para o ano de 2030 do município de Corumbataí é equivalente à 5,42 L/s 

e os mananciais existentes no município se distribuem da seguinte forma: 

✓ Mananciais superficiais: 

 Ribeirão Boa Vista: 31,84% 

 Afluente do Lageado: 43,78% 

 Córrego Monte Alegre: 3,18% 

✓ Mananciais Subterrâneos: 

 Poço aquífero Tubarão: 13,83% 

 Poço Aquífero Tubarão: 7,38% 

A demanda atribuída a cada sistema produtor corresponde então à divisão da demanda média 

total municipal a cada um dos sistemas, respeitando a porcentagem acima indicada. A Tabela 

3.7 a seguir traz o resultado desta operação. 



-53- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

TABELA 3.7 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE CORUMBATAÍ. 

Captação Manancial 
Vazão Média 

Produzida (L/s) 
Demanda % DM 2030 (L/s) DM 2040 (L/s) 

Superficial 

Ribeirão Boa vista 4,0 31,84% 1,73 1,77 

Afluente Lageado 5,5 43,78% 2,37 2,43 

Córrego Monte Alegre 0,4 3,18% 0,17 0,18 

Subterrânea 

Poço - aquífero Tubarão 1,74 13,83% 0,75 0,77 

Poço - aquífero Tubarão 0,93 7,38% 0,40 0,41 

Total 12,56 100,00% 5,42 5,56 

Elaboração: Engecorps, 2019. 

 

Tanto a captação do Ribeirão Boa Vista quanto a do Afluente do Córrego do Lageado estão 

localizadas na Área de Contribuição CRUM011, para qual o saldo hídrico calculado em função 

das demandas e da disponibilidade correspondente à 50% da Q7,10 é de 212,84 L/s. Assim, com 

uma demanda de 1,73 L/s o GADM da captação do Ribeirão Boa Vista é de 0,81% e, para o 

Afluente do Córrego do Lageado (com 2,37 L/s de demanda), o GADM é de 1,12%. Já para a 

Área de Contribuição CRUM014, onde se localiza a captação do Córrego Monte Alegra, o saldo 

hídrico é de 219,04 L/s e, com uma demanda de 0,17 L/s, o GADM para este manancial é de 

0,08%. Com valores de GADM variando de 0,08% a 1,11%, os mananciais apresentam um grau 

de comprometimento muito baixo.  

Em Corumbataí, predomina área de afloramento do aquífero Guarani (66,06% no caso do 

município como um todo e 63,42% apenas na área dentro da bacia do rio Corumbataí), sendo 

assim seu principal aquífero. Além disso, a soma de áreas aflorantes do aquífero Tubarão e do 

aquiclude Passa Dois representa 28,89% (do todo do município) e 30,91% (apenas na bacia do 

rio Corumbataí)  –  essa parcela expressiva inclui a área urbana (sede) de Corumbataí e alguns 

locais isolados (como Novo Recanto), tanto que os poços do sistema de abastecimento municipal 

captam água do aquífero Tubarão. 

Dados do abastecimento público atual indicam 21,21% de uso de água subterrânea (em volume), 

com 2 poços em operação. Trata-se de um recurso hídrico acessível e complementar às águas 

superficiais. Os valores calculados mostram QDU de 2,7 L/s, vazão total de usos diversos da água 

subterrânea de 22,4 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

336,00 L/s, ou seja, VEE de 313,6 L/s. GADM (apenas para águas subterrâneas) de 0,004 (0,36%), 

portanto, os mananciais subterrâneos apresentam-se como de segurança hídrica. É possível 

efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo técnico de avaliação 

hidrogeológica e locacional (sobretudo aquífero Tubarão). Considerando o horizonte de 2040 

esse indicador assume o valor de 0,37%. 

3.2.6 Mananciais Utilizados em Ipeúna 

O município de Ipeúna apresenta uma captação superficial voltada para o abastecimento da 

localidade denominada de ‘Portal dos Nobres’ e 5 captações subterrâneas que atendem a sede 

municipal. A participação destes mananciais no total produzido pelo sistema municipal obedece 

a seguinte divisão: 



-54- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

✓ Manancial superficial (Córrego São João do Lageado): 33,22% 

✓ Mananciais Subterrâneos: 

 Poço 001: 12,14% 

 Poço 002: 14,94% 

 Poço 003: 16,02% 

 Poço 004: 15,72% 

 Poço 006: 7,97% 

A divisão das demandas projetadas para 2030 e 2040, distribuída entre os mananciais 

municipais, respeitando as porcentagens de participação indicadas acima, resultou na situação 

evidenciada na Tabela 3.8 a seguir. 

TABELA 3.8 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE IPEÚNA 

Captação Manancial 
Vazão Média 

Produzida (L/s) 
Demanda % DM 2030 (L/s) DM 2040 (L/s) 

Superficial Córrego São João do Lageado 9,7 33,22% 7,10 8,79 

Subterrânea 

Poço 001 – aquífero Tubarão 3,54 12,14% 2,59 3,21 

Poço 002 – aquífero Tubarão 4,36 14,94% 3,19 3,96 

Poço 003 – aquífero Tubarão 4,68 16,02% 3,42 4,24 

Poço 004 – aquífero Tubarão 4,59 15,72% 3,36 4,16 

Poço 006  – aquífero Tubarão 2,33 7,97% 1,70 2,11 

Total 29,20 100,00% 21,37 26,48 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

O saldo hídrico estabelecido para a Área de Contribuição CRUM010 é de 265,24 L/s, 

considerando a vazão de referência de 50% da Q7,10 como base para a disponibilidade hídrica. 

Com uma demanda de 7,10 L/s, o GADM referente a este manancial é de 2,68%, indicando um 

comprometimento muito baixo frente à demanda projetada para o ano de 2030. 

Em Ipeúna, predominam os aquíferos Guarani e Tubarão. O Guarani está presente nos setores 

oeste, noroeste e norte do município (equivale a 44,44% da extensão tanto no caso do município 

como um todo, quanto na área dentro da bacia do rio Corumbataí). A soma de áreas aflorantes 

do aquífero Tubarão e do aquiclude Passa Dois representa 48,83% (do todo do município e na 

bacia do rio Corumbataí), concentrados nos setores central, leste e nordeste do município. 

Dados do abastecimento público atual indicam 66,78% de uso de água subterrânea (em volume), 

com 5 poços em operação (aquífero Tubarão). Trata-se de um recurso hídrico acessível e que é 

complementado por águas superficiais. Os valores calculados mostram QDU de 19,5 L/s, vazão 

total de usos diversos da água subterrânea de 62,8 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea 

(vazão explotável – VE) de 275,42 L/s, ou seja, VEE de 212,2 L/s. GADM (apenas para águas 

subterrâneas) de 0,067 (6,74%), portanto, os mananciais subterrâneos apresentam-se como de 

segurança hídrica. É possível efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio técnico 

estudo de avaliação hidrogeológica e locacional (aquíferos Tubarão e Guarani). Considerando o 

horizonte de 2040 esse indicador assume o valor de 8,33%%. 
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3.2.7 Mananciais Utilizados em Rio Claro 

O sistema de abastecimento público de Rio Claro está estruturado entorno de duas captações 

superficiais e quatro subterrâneas. A participação de cada uma destas está disposta a seguir. 

✓ Mananciais superficiais: 

✓ Ribeirão Claro: 40,51% 

✓ Rio Corumbataí: 59,06% 

✓ Mananciais Subterrâneos: 

✓ Poço 1: 0,01% 

✓ Poço 2: 0,16% 

✓ Poço 3: - 

✓ Poço 4: 0,26% 

Como pode se observar, o sistema depende majoritariamente das captações superficiais, estando 

as subterrâneas contribuindo com menos de 0,5% do total produzido. Vale ressaltar que o poço 

3 não será contemplado pois o diagnóstico estabelecido não obteve do município as informações 

operacionais necessárias para estabelecer a vazão média de captação. A divisão das demandas 

projetadas para 2030 e 2040, em cada manancial, alcançou os seguintes valores, conforme 

demonstrado na Tabela 3.9. 

As captações superficiais do município se dão em áreas de contribuição distintas: a do Rio 

Corumbataí está na CRUM016 e a do Ribeirão Claro, na CRUM019. Para a primeira, o saldo 

hídrico definido é de 471,00 L/s, e para a segunda, 235,38 L/s. Ressalta-se que a disponibilidade 

hídrica empregada na definição do saldo hídrico teve como base a vazão de referência de 50% 

da Q7,10.  

TABELA 3.9 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE RIO CLARO. 

Captação Manancial 
Vazão Média 

Produzida (L/s) 

Demanda 

% 
DM 2030 (L/s) DM 2040 (L/s) 

Superficial 

Rio Corumbataí (Sistema I) 382,0 59,06% 385,09 398,81 

Ribeirão Claro (Sistema II) 262,0 40,51% 264,12 273,53 

Subterrânea 

Poço 1 (Sistema III) 0,06 0,01% 0,06 0,06 

Poço 2 (Sistema III) 1,05 0,16% 1,06 1,10 

Poço 3 (Sistema III) - - 0,00 0,00 

Poço 4 (Sistema III) 1,72 0,26% 1,73 1,79 

Total 646,83 100,00% 652,07 675,30 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Frente a uma demanda de 385,09 L/s, o GADM encontrado para o Rio Corumbataí na área de 

contribuição CRUM016 é de 81,76%,. A mesma análise feita para o GADM com foco no Ribeirão 

Claro traz uma situação diferente. Com uma demanda de 264,12 L/s na CRUM019, o saldo 
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hídrico estabelecido se mostra suficiente para que haja o devido atendimento, gerando um 

GADM de 112,21%, ou seja, a demanda supera o saldo hídrico na área de contribuição em 

12,21%, o que significa um déficit de disponibilidade efetiva de 28,74 L/s. Este resultado do 

indicador revela que a demanda estabelecida para o ano de 2030 neste ponto de captação 

extrapola os limites de emissão de outorga, situação esta que já foi verificada no diagnóstico 

deste estudo, quando a análise preconizou as demandas atuais e verificou que estas superavam 

o saldo hídrico em cerca de 2,75%. Desenhada esta situação, está estabelecida adiante a análise 

de alternativas que forneçam subsídios para uma tomada de decisão sobre o problema em pauta. 

Este quadro, naturalmente, perdura para o horizonte de 2040, com GADM de 97,39% para o rio 

Corumbataí, e de 123,21% para o Ribeirão Claro.  

Em Rio Claro, predominam os aquíferos sedimentares Tubarão e Terciário/Terrenos recentes. O 

Tubarão está presente em quase todos os setores, equivalendo a 60,2% da extensão tanto no 

caso do município como um todo, quanto na área dentro da bacia do rio Corumbataí (incluindo 

o pacote do aquiclude Passa Dois). Os terrenos sedimentares do Terciário/recente também se 

destacam, com 22,55% no todo do município e 23,07% na área dentro da bacia (sobretudo nas 

áreas entre os rios Claro e Corumbataí, incluindo a maior parte da mancha urbana da sede 

municipal, e nas porções entre os rios Corumbataí e da Cabeça, em seus médio e baixo cursos) 

– é no pacote que soma estes aquíferos sedimentares que estão a maioria dos poços do 

município. O aquífero Guarani aflora em pouco mais de 11%, sobretudo na porção norte. 

Dados do abastecimento público atual indicam 0,44% de uso de água subterrânea (em volume), 

com 4 poços em operação (aquífero Tubarão) no Distrito de Ferraz. Trata-se de um recurso 

hídrico acessível e complementar às águas superficiais, as quais perfazem quase 100% em 

volume. Os valores calculados mostram QDU de 2,8 L/s, vazão total de usos diversos da água 

subterrânea de 502,8 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

705,67 L/s, ou seja, VEE de 202,8 L/s. GADM (apenas para águas subterrâneas) de 0,014 (1,40%), 

portanto, os mananciais subterrâneos apresentam-se como de segurança hídrica. É possível 

efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo técnico de avaliação 

hidrogeológica e locacional (sobretudo aquíferos Tubarão e Terciário/Terrenos recentes). 

Considerando o horizonte de 2040 esse indicador assume o valor de 1,45%. 

De acordo com DAE-Rio Claro (2017), desde meados de 2016, ocorreram uma série de 

reclamações por falta de água no Distrito de Ferraz, o que levou o DAE-Rio Claro a efetuar uma 

série de ações visando diagnóstico da situação e medidas mitigadoras: 

✓ execução de pesquisa de vazamentos não visíveis com auxílio de equipamento de geofonia 

- foram constatadas três ligações domiciliares com vazamentos, que foram imediatamente 

reparados, mas isso não solucionou o problema; 

✓ contratação de empresa especializada para verificação dos equipamentos e limpeza das 

tubulações de recalque dos poços profundos, resultando ainda em troca de bomba no poço 

profundo nº 4 e de parte das tubulações de recalque – isso gerou pequena melhora na vazão 

captada, mas também não solucionou o problema; 
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✓ levantamento junto ao setor de tributação da Autarquia, no tocante à coleta dos volumes 

aferidos na micromedição dos consumidores, o que resultou na constatação de uma média 

mensal de 2.190 m
3

/mês (volume medido), entre 1.773 m
3

/mês (mínimo) e 2.450 m
3

/mês 

(máximo);   

✓ quanto ao volume captado, com base em vazão de projeto para atender uma demanda de 

cerca de 1.000 habitantes (aproximadamente 215 ligações), ter-se-ia valor máximo de cerca 

de 6.000m³/mês, quase três vezes mais que o medido no Distrito de Ferraz; e extrapolando-

se para 20 h/dia de operação, resultaria em volume estimado de 9.000m³/mês (relação ainda 

maior); 

✓ realização de medição de vazão diretamente na saída de cada unidade de captação de água 

subterrânea (poço), utilizando-se de um reservatório com capacidade nominal de 100 L para 

determinação do tempo necessário para seu total enchimento e um cronômetro para coleta 

desse tempo; 

✓ montagem de um sistema piloto para quantificar volumes de possíveis vazamentos em 

ligações domiciliares em carga. 

O conjunto de ações efetuadas e dados/informações obtidos permitiram concluir que o problema 

de falta d´água no Distrito de Ferraz não está associado às fontes de captação (poços) e/ou seus 

equipamentos, sugerindo que está relacionado à distribuição, com perdas como: vazamentos 

não visíveis, consumo não autorizado ou uma composição de ambos, além de fraudes ou os 

famosos “gatos”. Foi proposta, assim, a montagem de uma força tarefa entre diferentes áreas do 

DAE-Rio Claro, com intuito de realizar varredura em todo sistema de distribuição. Em suma, em 

princípio, o problema não está no manancial utilizado (aquífero), nem nas captações (poços), os 

quais atendem à demanda deste distrito. 

3.2.8 Mananciais Utilizados em Santa Gertrudes 

O município de Santa Gertrudes conta com uma captação superficial (no Córrego Santa 

Gertrudes) e dois poços para a produção de água. A participação de cada manancial no total 

produzido segue as seguintes porcentagens: 

✓  Manancial superficial (Córrego Santa Gertrudes): 88,27% 

✓ Mananciais Subterrâneos: 

✓ Poço 7: 9,73% 

✓ Poço 9: 2,01% 

Em função da existência de uma barragem de regularização na área de contribuição na qual se 

localiza o município de Santa Gertrudes, foi necessário adotar um calculo específico para 

determinar a disponibilidade que equivalesse ao saldo hídrico para o caso da área de 

contribuição CRUM141. Este cálculo segue a seguinte estrutura:  
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Disp = Qreg + Qmont - Qdeflu 

Onde: 

 Qreg: Vazão regularizada = 360 L/s; 

 Qmont: Vazão de montante = 50%Q7,10 – Usos; 

 Qdeflu: Vazão Defluente à barragem= 50%Q7,10; 

 Usos: somatória dos usos à montante da barragem. 

 

É importante salientar que o desconto da vazão referente ao consumo urbano relativo ao 

município para o qual se volta a análise de relação entre disponibilidade e demanda, também é 

adotado nesta metodologia alternativa da mesma forma que é considerado no âmbito da 

correção do saldo hídrico (elaborado de acordo com a metologia apresentada na Figura 5.41)  

No caso da área de contribuição CRUM141, a Qmont foi então composta pela vazão de referência 

subtraída dos usos acumulados na bacia, sendo desconsiderado aí o consumo do abastecimento 

urbano referente ao município de Santa Gertrudes. 

Distribuindo-se a demanda municipal projetada para os anos de 2030 e 2040, entre os 

mananciais de acordo com a porcentagem de participação, tem-se a seguinte situação: 

TABELA 3.10 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE SANTA GERTRUDES. 

Captação Manancial 
Vazão Média 

Produzida (L/s) 
Demanda % 

DM 2030 

(L/s) 

DM 2040 

(L/s) 

Superficial Córrego Santa Gertrudes 50,6 88,27% 60,99 74,64 

Subterrânea 

Poço 7 – Jequitibás II – aquífero 

Tubarão 
5,58 9,73% 6,72 8,22 

Poço 9 – Jequitibás III – aquífero 

Tubarão 
1,15 2,01% 1,39 1,70 

Total 57,33 100,00% 69,10 84,56 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A captação no Córrego Santa Gertrudes está localizada na Área de Contribuição CRUM141 e a 

totalização das demandas dos setores consuntivos determinadas para a Área de Contribuição 

(143,35 L/s), ao ser confrontada com a vazão regularizada de 216,43 L/s gerou um GAD de 

28,18%, indicando plena suficiência no atendimento à demanda por parte do manancial em 

questão. 

Em Santa Gertrudes, predomina o aquífero Tubarão; subordinadamente, o Serra Geral (diabásio). 

O Tubarão está presente em quase todos os setores, equivalendo a 73,8% da extensão tanto no 

caso do município como um todo, quanto na área dentro da bacia do rio Corumbataí (incluindo 

o pacote do aquiclude Passa Dois). Os diabásios afloram nos setores centro-sudeste, oeste e 

noroeste (total de 26,23%), sobretudo como corpos tabulares e altos estruturais, além de parte 

da calha do rio Claro. O aquífero Guarani não está presente em Santa Gertrudes. 
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Dados do abastecimento público atual indicam 11,74% de uso de água subterrânea (em volume), 

com 2 poços em operação (aquífero Tubarão). Trata-se de um recurso hídrico acessível e 

complementar às águas superficiais, as quais perfazem quase 90% em volume. Os valores 

calculados mostram QDU de 6,7 L/s, vazão total de usos diversos da água subterrânea de 

176,7 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 140,38 L/s, ou seja, 

VEE de -36,3 L/s. Portanto, o manancial subterrâneo (Tubarão) apresenta-se como de não 

segurança hídrica segundo este indicador. Estes valores indicam situação de alerta em Santa 

Gertrudes, mas não de proibição ou alarmante, pois, conforme discutido no começo do tópico 

3.2.2, os indicadores de disponibilidade hídrica subterrânea são bastante conservadores. Por 

outro lado, esta situação de alerta já indica a necessidade de uso mais racional do aquífero 

Tubarão, notadamente na mancha urbana principal (sede) e indústrias situadas nos arredores.  

3.2.9 Mananciais Utilizados em Piracicaba 

O município de Piracicaba conta com 4 captações superficiais e 4 subterrâneas. A porcentagem 

de participação de cada uma na produção total do município é a seguinte: 

✓ Mananciais superficiais: 

✓ Rio Corumbataí: 99,28% 

✓ Nascente do Ibitiruna: 0,01% 

✓ Ribeirão Anhumas: 0,27% 

✓ Mananciais Subterrâneos: 

✓ Tupi (3 poços): 0,38% 

✓ Tanquinho (1 poço): 0,06% 

A projeção dos indicadores de comprometimento dos mananciais e sistemas do município de 

Piraciacaba, foram estabelecidas de forma a atender a uma composição onde o rio Corumbataí 

assume a responsabilidade de atendimento da parcela da demanda que antes era feita pela 

retirada no rio Piracicaba. Essa tendência se dá pela queda progressiva da qualidade das águas 

deste último corpo hídrico, que apresentam níveis cada vez mais impeditivos no que diz respeito 

à tratabilidade das ETAs Luiz de Queiroz I e II. Nos meses de estiagem essa situação vem se 

tornando cada vez mais corriqueira e, por esta razão é necessário que o estudo contemple esta 

conformação, concentrando no rio Corumbataí o atendimento às demandas que, normalmente, 

seriam divididas entre este manancial e o rio Piracicaba (84,11% e 15,17%, respectivamente), 

totalizando 99,28% da demanda municipal. Desta forma, tanto a Tabela 3.1 (apresentada 

anteriormente neste capítulo) quanto a Tabela 3.11 representam esta condição. 

Assim, com a projetção da demanda municipal para os anos de 2030 e 2040, a sua divisão para 

cada manancial apresentou os seguintes resultados: 
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TABELA 3.11 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE PIRACICABA. 

Captação Manancial 
Vazão Média 

Produzida (L/s) 
Demanda % DM 2030 (L/s) DM 2040 (L/s) 

Superficial 

Rio Corumbataí
 

1.791,0 99,28% 1.299,70 1.343,62 

Nascente Ibitiruna  0,2 0,01% 0,12 0,13 

Ribeirão Anhumas  5,8 0,27% 3,57 3,69 

Subterrânea 

Tupi (3 poços) 8,12 0,38% 4,99 5,16 

Tanquinho 1,29 0,06% 0,79 0,82 

Total 2.129,41 100,00% 1.309,1 1.353,4 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Dentre as quatro captações superficiais, apenas a do Rio Corumbataí está localizada dentro dos 

limites da bacia do Rio Corumbataí (CRUM027). Para as demais, como não estão inseridas na 

área contemplada nos estudos de identificação de disponibilidade e de demanda, não será feita 

a determinação do GADM. Contudo, adiante neste estudo serão feitas as análises do GADSP (Grau 

de Atendimento às Demandas pelo Sistema Produtor). 

O saldo hídrico estabelecido para a Área de Contribuição CRUM027 é de 1.234,63 L/s, 

considerando na sua base de cálculo o uso da disponibilidade pautada em 50% da Q7,10. Com 

isso, o GADM encontrado para este manancial é de 105,27%, o que aponta para uma condição 

de vulnerabilidade do manancial, considerando a projeção para o ano de 2030 (1.299,70 L/s) e 

a vazão restritiva de 50% da Q7,10. Para o horizonte de 2040 essa situação se agrava (GADM = 

141,73%), uma vez que há um aumento da demanda a ser atendida pelo manancial 

(1.343,62 L/s). A extrapolação do limite outorgável do manancial para os horizontes de 2030 e 

2040 indica, respectivamente, um déficit de 65,06 L/s e 395,61 L/s. 

Em Piracicaba, se for considerada apenas a área dentro da bacia do rio Corumbataí,  predomina 

amplamente o aquífero Tubarão (88,58% considerando-se também o aquiclude Passa Dois); já 

na área como um todo do município, a situação se inverte e destaca-se o Guarani (55,0%), 

notadamente na porção oeste, com a imensa maioria já fora da bacia do rio Corumbataí (apenas 

0,68% em extensão do município dentro da bacia). O aquífero Serra Geral (principalmente 

diabásios) aflora em 10,75% da extensão municipal na bacia do rio Corumbataí (apenas 8,02% 

no município como um todo). 

Dados do abastecimento público atual indicam apenas 0,44% de uso de água subterrânea (em 

volume), com 4 poços em operação (1 em Tanquinho e 3 em Tupi). Trata-se de um recurso 

hídrico acessível sobretudo a bairros e distritos fora da sede. Os valores calculados mostram QDU 

de 9,4 L/s, vazão total de usos diversos da água subterrânea de 111,6 L/s e disponibilidade 

hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 163,67 L/s, ou seja, VEE de 52,0 L/s. GADM 

(apenas para águas subterrâneas) de 0,106 (10,57%), portanto, os mananciais subterrâneos 

apresentam-se como de segurança hídrica. É possível efetuar a expansão da rede de poços, 

mediante prévio estudo técnico de avaliação hidrogeológica e locacional (sobretudo no aquífero 

Tubarão na sede). 
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3.2.10 Mananciais Utilizados em Charqueada 

O sistema de abastecimento do município de Charqueada conta com 2 captações em mananciais 

superficiais e a participação de cada um deles no total produzido segue a seguinte proporção: 

✓ Ribeirão Água Branca: 89,69% 

✓ Lago Quilombo de São Francisco: 10,31% 

A demanda municipal estimada para os anos de 2030 e 2040, e o resultado da sua distribuição 

entre os mananciais do município, respeitando a porcentagem de participação, estão dispostos 

na Tabela 3.12 a seguir.  

TABELA 3.12 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE CHARQUEADA. 

Captação Manancial 
Vazão Média 

Produzida (L/s) 

Demanda 

% 
DM 2030 (L/s) DM 2040 (L/s) 

Superficial 

Ribeirão Água Branca  32,2 89,69% 46,75 52,83 

Lago Quilombo de São Francisco 3,7 10,31% 5,37 6,07 

Total 35,9 100,00% 52,12 58,90 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Das duas captações municipais, apenas aquela localizada no Lago Quilombo de São Francisco 

(Paraisolândia) está localizada dentro dos limites da bacia do Rio Corumbataí e, por não ser 

contemplado pelo estudo do diagnóstico de demandas e disponibilidades, o Ribeirão Água 

Branca não será analisado quanto ao seu grau de atendimento às demandas (GADM). Contudo, 

a análise do GADSP (Grau de Atendimento às Demandas pelo Sistema Produtor) para este sistema 

produtor está disposta adiante neste estudo. 

A captação do Lago Quilombo de São Francisco está localizada na área de contribuição 

CRUM189 e, para esta, o cálculo do saldo hídrico de 2030 trouxe como resultado uma vazão 

de 1.239,86 L/s. Com uma demanda projetada de 5,37 L/s para este horizonte, este manancial 

apresenta um GADM de 0,43%, indicando assim a plena capacidade de atendimento. 

Em Charqueada, predominam os aquíferos Tubarão e Guarani. A soma de áreas aflorantes do 

aquífero Tubarão e do aquiclude Passa Dois equivale a 53,25% da extensão do município como 

um todo (sobretudo porção leste) e a 75,95% da área dentro da bacia do rio Corumbataí. O 

aquífero Guarani está presente nos setores oeste, noroeste e norte do município, representa 

46,70% do todo do município e 24,05% na bacia do rio Corumbataí. 

Dados do abastecimento público atual indicam 100% de uso de água superficial. As águas 

subterrâneas, embora não utilizadas hoje em dia para esta finalidade, podem ser uma opção 

complementar tanto a leste (aquífero Tubarão), quanto a oeste (Guarani). O aquífero Guarani 

está exposto (aflorante) inclusive na mancha urbana da sede municipal. Por outro lado, dado o 

caráter estratégico e transfronteiriço do SAG, há a necessidade de ações de preservação deste 

importante recurso hídrico. 
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Os valores calculados mostram QDU de 0 L/s (não utilizado), vazão total de usos diversos da 

água subterrânea de 22,8 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

178,17 L/s, ou seja, VEE de 155,4 L/s. GADM (apenas para águas subterrâneas) de 0 (0%), 

portanto, os mananciais subterrâneos apresentam-se como de segurança hídrica. É possível 

efetuar a instalação de poços para complementar as captações superficiais, mediante prévio 

técnico estudo de avaliação hidrogeológica e locacional (aquíferos Tubarão e Guarani). 

3.2.11 Mananciais Utilizados em Cordeirópolis 

Cordeirópolis conta com três captações superficiais no seu sistema municipal de abastecimento 

público. A participação de cada um deles no total produzido segue a seguinte proporção: 

✓ Represa do Mirante (Córrego Cascalho): 51,43% 

✓ Represa Santa Marina (Córrego Cascalho): 25,71% 

✓ Córrego Ibicaba: 22,86% 

Com uma demanda municipal estabelecida em 119,55 L/s para o horizonte de 2030, e de 

139,70 L/s para 2040, a sua distribuição entre os mananciais municipais segue os resultados 

dispostos na Tabela 3.13. 

TABELA 3.13 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE CORDEIRÓPOLIS. 

Captação Manancial 
Vazão Média Produzida 

(L/s) 

Demanda 

% 

DM 2030 

(L/s) 

DM 2040 

(L/s) 

Superficial 

Represa do Mirante (Córrego 

Cascalho) 
36,0 51,43% 61,48 

71,85 

Represa Santa Marina (Córrego 

Cascalho) 
18,0 25,71% 30,74 

35,92 

Córrego Ibicaba 16,0 22,86% 27,33 31,93 

Total 70,0 100,00% 119,55 139,70 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Todas as captações municipais se encontram fora da bacia do Rio Corumbataí e os respectivos 

mananciais superficiais não foram contemplados no estudo de disponibilidade e demanda, de 

forma que não há base para a determinação do seu GADM. No entanto, a análise do GADSP (Grau 

de Atendimento às Demandas pelo Sistema Produtor) para cada um dos sistemas produtores está 

disposta adiante neste estudo. 

Cordeirópolis é o único município estudado em que predomina o aquífero fraturado Serra Geral 

(diabásio), sendo aflorante em 47,46% da área como um todo (quase metade) e em 54,61% 

(mais da metade) na área do município dentro da bacia do rio Corumbataí. O Tubarão está 

presente sobretudo nas bordas dos limites municipais, equivalendo a 48,95% da extensão como 

um todo e a 45,39% na área dentro da bacia do rio Corumbataí (incluindo o pacote do aquiclude 

Passa Dois). Os diabásios afloram ou encontram-se em subsuperfície principalmente como 

corpos tabulares e altos estruturais. O aquífero Guarani não está presente em Cordeirópolis. 
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Dados do abastecimento público atual indicam 100% de uso de água superficial. As águas 

subterrâneas, embora não utilizadas hoje em dia para esta finalidade, podem ser uma opção 

complementar (sobretudo aquífero Tubarão). O aquífero Serra Geral (diabásio) também pode 

ser uma opção, mas seu caráter fraturado (bastante heterogêneo) e de corpos de dimensões 

normalmente limitadas implica em dificuldade como opção individualizada, podendo se 

oferecer junto ao pacote do Tubarão. 

Os valores calculados mostram QDU de 0 L/s (não utilizado), vazão total de usos diveros da água 

subterrânea de 8,9 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 7,70 L/s, 

ou seja, VEE de -1,2 L/s – este valor negativo, no entanto, deve ser visto com ressalva, pois apenas 

pouco mais de 5km
2

 da bacia apresentam área na bacia do rio Corumbataí. GADM (apenas para 

águas subterrâneas) de 0 (0%), portanto, os mananciais subterrâneos apresentam-se como de 

segurança hídrica segundo este indicador. 

3.2.12 Mananciais Utilizados em Itirapina 

O município de Itirapina tem o seu sistema municipal de abastecimento público composto por 

8 captações subterrâneas. A porcentagem de participação de cada uma no total produzido segue 

a seguinte distribuição: 

✓ Poço 02: 29,49% 

✓ Poço 09: 19,99% 

✓ Poço 12: 4,31% 

✓ Poço 06: 4,16% 

✓ Poço 08: 3,33% 

✓ Poço 10: 0,34% 

✓ Poço 05: 16,04% 

✓ Poço 20180018872-JNU: 25,43% 

A demanda municipal estimada para o ano de 2030 e de 2040, e a sua distribuição entre os 

poços do sistema municipal, de acordo com a sua porcentagem de participação, estão dispostas 

na Tabela 3.14. 
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TABELA 3.14 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DM ENTRE OS MANANCIAIS DE ITIRAPINA. 

Captação Manancial 
Vazão Média Produzida 

(L/s) 
Demanda % 

DM 2030 

(L/s) 

DM 2040 

(L/s) 

Subterrânea 

Poço Local-002-DAEE 217-007 31,87 29,49% 18,94 21,06 

Poço Local-009-DAEE 191-0202  21,60 19,99% 12,83 14,28 

Poço Local-012-DAEE 192-0033 4,66 4,31% 2,77 3,08 

Poço Local-006-DAEE 217-0005 4,50 4,16% 2,67 2,97 

Poço Local-008-DAEE 217-0012 3,60 3,33% 2,14 2,38 

Poço Local-010-DAEE 217-0033 0,37 0,34% 0,22 0,25 

Poço Local-005-DAEE 191-0006 16,04 14,85% 9,53 10,60 

20180018872-JNU 25,43 23,53% 15,11 16,81 

Total 108,05 100,00% 64,21 71,42 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Em Itirapina, predomina amplamente área de afloramento do aquífero Guarani (91,14% no caso 

do município como um todo e 89,66% apenas na área dentro da bacia do rio Corumbataí – 

maiores % entre todos os municípios estudados, superando levemente Analândia), sendo assim 

seu principal manancial subterrâneo. O aquífero Serra Geral compõe-se em torno de 10% em 

área, sobretudo de derrames básicos (basaltos), de pequena extensão. 

Dados do abastecimento público de água atual indicam situação única nas áreas estudadas, com 

100% de uso de água subterrânea (em volume), através de 8 poços em operação (Guarani), 

sendo 3 situados dentro da bacia do rio Corumbataí. Trata-se de um recurso hídrico acessível e 

compatível com as demandas municipais de abastecimento público, estando exposto (aflorante) 

inclusive na mancha urbana da sede municipal. Por outro lado, assim como em Analândia, dado 

o caráter estratégico e transfronteiriço do SAG, há a necessidade de ações de preservação deste 

importante recurso hídrico. 

Os valores calculados mostram QDU de 108,1 L/s, vazão total de usos diversos da água 

subterrânea de 150,8 L/s e disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

421,76 L/s, ou seja, VEE de 270,9 L/s. GADM (apenas para águas subterrâneas) de 0,188 

(18,81%), portanto, o manancial (aquífero Guarani) apresenta-se como de segurança hídrica. É 

possível efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo de avaliação técnico 

hidrogeológica e locacional. Considerando o horizonte de 2040 esse indicador assume o valor 

de 26,36%. 

3.3 ANÁLISE DE VULNERABILIDADE DOS MANANCIAIS UTILIZADOS 

3.3.1 Análise de Vulnerabilidade de Manancial Superficial 

Para a análise da qualidade da água do manancial foram realizadas estimativas das 

concentrações da Demanda Bioqímica por Oxigênio (DBO) nos diferentes mananciais em 

estudo, considerando tanto a sua origem urbana, através da análise dos indicadores dos sistemas 

municipais de tratamento de esgotos  bacia de drenagem a montante da captação 

(diganosticados no Produto P2, no tópico 5.1.2), e a contribuição oriunda do setor industrialA 

concentração de DBO em um corpo hídrico é um indicador da presença de matéria orgânica, 
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uma vez que representa a quantidade de oxigênio que é necessário para a degradação 

bioquímica destes compostos. 

Para a determinação do Grau de Vulnerabilidade - GV, foi estabelecida a relação entre o valor 

estimado para o parâmetro, (partindo do cômputo das cargas remanescentes potenciais dos usos 

urbanos na bacia a montante da captação) com o limite padrão para o parâmetro, pautado na 

Resolução CONAMA 357/2005. Ele é calculado pela relação:  

GV = X / L, sendo: 

 X (Concentração de DBO em mg/L) = CPR/DHSE; 

 L = limite padrão ou valor de referência adotado para o parâmetro; 

 DHSE = disponibilidade hídrica superficial efetiva (L/s), já descrita previamente; 

 CPR (cargas potenciais remanescentes em kg/dia) = (CPUU  – Carga Reduzida por 

Estações de Tratamento de Esgotos) + CRAI; 

 CPUU (carga potencial de usos urbanos) = considera a poluição decorrente da 

ocupação urbana, à montante da seção de captação de água bruta. Para estimar as 

cargas potenciais referentes ao ano de 2030 foi adotado a correlação de 50g de DBO 

para cada habitante, por dia (50g/hab.dia); 

 Carga Reduzida por Estações de Tratamento de Esgotos = CPUU*IET*Eficiência de 

remoção, considera o índice de tratamento do esgoto e as eficiências médias esperadas 

do tratamento;  

 IET (índice de esgoto tratado) = referido à população urbana dos municípios situados à 

montante da captação, considerando o percentual de coleta e o percentual de 

tratamento do esgoto coletado; 

 CRAI = Cargas Remanescentes das Atividades Industriais, definidas a partir de dados 

disponibilizados pelos instrumentos de controle do uso dos recursos hídricos, projetados 

para o ano de 2030 a partir da taxa de 1,1% ao ano assumida na projeção da demanda 

para o setor; 

 Para a eficiência de remoção, foi adotado o dado operacional obtido através do 

diagnóstico. 

Desta maneira, a totalização das cargas de DBO de origem urbanas e industriais em cada área 

de contribuição e a conversão desta em concentração total do parâmetro possibilitou a 

determinação do Grau de Vulnerabilidade GV.  

Caso GV ≤ 1, a qualidade atende ao padrão, para o parâmetro. Sendo o GV > 1, a qualidade 

não atende ao padrão.  

O limite de referência adotados será de 5 mg/L, correspondente à classe 2, estabelecido na 

Resolução CONAMA nº 357/2005. Como será abordado adiante, este valor de referência 

assumirá o limite de tolerância de Classe 3 (10 mg/L) para um caso específico envolvendo o 
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Ribeirão Claro, enquadrado nesta categoria no trecho onde está localizada a captação do 

município de Rio Claro. O valor resultante da aplicação da relação proposta pelo GV foi 

multiplicada por 100 para ser apresentada como porcentagem. 

A análise para o diagnóstico do manancial foi feita da seguinte forma: 

✓ CONDIÇÃO 1: GV < 100% = Condição Satisfatória do manancial no local de captação; 

✓ CONDIÇÃO 2: GV > 100% = Condição Vulnerável na captação por poluição gerada a 

montante. 

Essa análise não é utilizada como indicativo para abandono do manancial, e sim como sinalização 

do comprometimento do manancial pela poluição por esgotos domésticos, sendo utilizada como 

ferramenta para posterior proposição de estações de tratamento de esgotos e rede coletora nos 

municípios situados dentro da área de drenagem da captação. 

Como ponto de partida da metodologia adotada, foi necessário resgatar o diagnóstico da 

estrutura de tratamento de esgotos dos municípios da bacia. Uma vez estabelecida a capacidade 

de tratamento, a eficiência de remoção dos parâmetros e a localização dos pontos de lançamento 

de cada uma das estações de tratamento, foi possível alocar as CPR nas áreas de contribuição e, 

assim, determinar a sua diluição e acumulação ao longo da topologia da bacia. A tabela a seguir 

traz o panorama municipal da estrutura de tratamento de esgotos. 

TABELA 3.15 - PANORAMA DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

(continua) 

Município Atendimento 

Destinação do efluente doméstico 

Eficiência 
Lançamento do 

Efluente Tratado ETE % 

Analândia 100,00% ETE José Batista Marinho 100,00% 75% CRUM014 

Charqueada 85,79% 

ETE Recreio 35,90% 85% CRUM139 

in natura 14,21% 0% CRUM189 

Lançado fora da bacia 49,89% - - 

Corumbataí 99,13% 

ETE Corumbataí 99,13% 85% CRUM015 

in natura 0,87% 0% CRUM014 

Ipeúna 92,00% 

Nova ETE 92,00% 75% CRUM008 

in natura 8,00% 0% CRUM008 

Itirapina 87,63% 

Lançado fora da bacia 87,63% 82% - 

in natura 12,37% 0% CRUM012 

Piracicaba 100,00% 

ETE Santa Olímpia I 0,09% 92% CRUM139 

ETE Santana V 0,04% 62% CRUM139 

ETE Santana VI 0,02% 84% CRUM139 

ETE Vila Belém 0,03% 65% CRUM027 

Lançado fora da bacia 99,82% - - 
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TABELA 3.15 - PANORAMA DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

(conclusão) 

Município Atendimento 

Destinação do efluente doméstico 

Eficiência 
Lançamento do 

Efluente Tratado ETE % 

Rio Claro 99,96% 

ETE Ajapi 1,99% 90% CRUM015 

ETE Assistência 1,25% 91% CRUM017 

ETE Batovi 0,40% 97% CRUM016 

ETE Conduta 30,59% 96% CRUM019 

ETE Ferraz 0,60% 96% CRUM015 

ETE Flores 15,49% 96% CRUM016 

ETE Palmeiras 2,58% 90% CRUM018 

ETE Jardim Novo 47,07% 94% CRUM018 

in natura 0,03% 0% CRUM019 

Santa 

Gertrudes 
99,07% 

ETE Santa Gertrudes 99,07% 80% CRUM021 

in natura 0,93% 0% CRUM141 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Definido o destino dos efluentes dos sistemas municipais de coleta e tratamento (ou afastamento) 

de esgotos na bacia, coube então estabelecer a projeção das cargas de DBO geradas e, em 

seguida, distribuí-las entre os elementos de destinação de acordo com o que ficou determinado 

na Tabela 3.15. Tendo como base a projeção da população para o ano de 2030, a definição da 

carga potencial de usos urbanos (CPUU) se deu conforme indicado acima e os resultados dessa 

operação estão dispostos na Tabela 3.16 a seguir. 

TABELA 3.16 - CPUU DE DBO PARA O ANO DE 2030, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BACIA DO RIO 

CORUMBATAÍ. 

Município 

População 2030 

(hab.) 

CPUU - DBO  

(Kg/dia) 

Analândia 4.397 219,85 

Charqueada 17.477 873,85 

Cordeirópolis 25.823 1.291,15 

Corumbataí 2.194 109,7 

Ipeúna 8.362 418,1 

Itirapina 17.322 866,1 

Piracicaba 410.539 20.526,95 

Rio Claro 213.075 10.653,75 

Santa Gertrudes 32.032 1.601,60 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

 

A partir dos valores de CPUU e da composição do sistema de tratamento de esgotos dos 

municípios em questão, foram estabelecidas as CPRs a partir da eficiência de remoção adotada 

neste estudo. É importante ressaltar que a CPR de um município pode ter origem exclusivamente 

nos efluentes do conjunto das suas estações de tratamento de esgotos (no caso do sistema atender 

a 100% da população) bem como num misto entre os efluentes das suas ETEs e em pontos de 
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lançamento in natura, no caso do sistema atender parcialmente a população urbana. Para esta 

situação, a metodologia considerou que o efluente referente à parcela do lançamento in natura 

não sofreu remoção de carga. Uma análise da Tabela 3.15 mostra que este caso foi observado 

para os municípios de Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Rio Claro e Santa Gertrudes. 

O resultado dessa etapa está disposto na Tabela 3.18, totalizando as CPRs por área de 

contribuição (de acordo com a localização dos pontos de lançamentos indicada na Tabela 3.15). 

Para a determinação da carga de DBO industrial foi utilizado o cadastro de cobrança (ano base 

2018), uma vez que consiste na referência mais completa com informações sobre os usuários, 

sua osição na bacia, vazão lançada e carga remanescente. De um total de 6.269 registros no 

cadastro (PCJ paulista), apenas 25 fazem referência ao lançamento industrial dos municípios da 

bacia do rio Corumbataí, realizados nos corpos hídricos da sua drenagem superficial. Destes 25, 

apenas 5 apresentam informações sobre a carga orgânica remanescente. Estes valores estão 

dispostos na tabela a seguir. 

TABELA 3.17 - CARGA DE DBO DE ORIGEM INDUSTRIAL NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ 

Nome 

Área de 

Contribuiçã

o 

Curso D'Água 

DBO 

2018 

kg/dia 

DBO 

2030 

kg/dia 

INDÚSTRIA DE FRIOS XAVIER LTDA CRUM016 Afluente do Corumbataí 0,10 0,12 

FRIGORIFICO ANGELELLI LTDA CRUM027 Rio Corumbataí 3,64 4,15 

FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO, AVICULTURA, 

IND E COM LTDA 
CRUM019 Afluente do Ribeirão Claro 5,53 6,31 

IPE AGRO AVICOLA LTDA.  - ME CRUM019 Córrego da Cachoeirinha 18,00 20,52 

RAIZEN ENERGIA S/A CRUM027 Rio Corumbataí 2.366,68 2.698,35 

Fonte: Cadastro de Cobrança (Agência PCJ). Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Desta maneira a totalização das cargas pelas áreas de contribuição foi estabelecida de acordo 

com os valores apresentados na tabela 18. A tabela 19 apresenta a concentração de DBO 

acumulada ao longo da bacia, sendo que o valor apresentado para cada área de contribuição 

representa a acumulação de eventuais cargas remanescentes registradas nas áreas a montante. 

TABELA 3.18 - CARGA POTENCIAL REMANESCENTE DE DBOPOR ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O 

ANO DE 2030 

(Continua) 

Área de Contribuição 

Cargas Remanescentes 2030 (Kg/dia) 

CPR CRAI Total 

CRUM013 0,00 0,00 0,00 

CRUM014 63,74 0,00 63,74 

CRUM015 40,06 0,00 40,06 

CRUM016 67,30 0,12 67,42 

CRUM019 134,61 26,84 161,45 

CRUM020 0,00 0,00 0,00 

CRUM215 0,00 0,00 0,00 

CRUM010 0,00 0,00 0,00 

CRUM011 0,00 0,00 0,00 
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TABELA 3.19 - CARGA POTENCIAL REMANESCENTE DE DBOPOR ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O 

ANO DE 2030 

(Conclusão) 

Área de Contribuição 

Cargas Remanescentes 2030 (Kg/dia) 

CPR CRAI Total 

CRUM012 107,14 0,00 107,14 

CRUM146 0,00 0,00 0,00 

CRUM147 0,00 0,00 0,00 

CRUM009 0,00 0,00 0,00 

CRUM017 11,98 0,00 11,98 

CRUM018 328,37 0,00 328,37 

CRUM021 317,34 0,00 317,34 

CRUM141 14,89 0,00 14,89 

CRUM008 129,61 0,00 129,61 

CRUM027 2,16 2.702,50 2.704,66 

CRUM139 52,31 0,00 52,31 

CRUM189 124,17 0,00 124,17 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A partir da estrutura topológica da bacia do Rio Corumbataí e dos dados de disponibilidade 

hídrica efetiva acumulada ao longo das áreas de contribuição, chegou-se à concentração de 

DBO, dado base para a determinação do Grau de Vulnerabilidade (GV).  

TABELA 3.20 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADA DE DBO AO LONGO DA BACIA DO RIO 

CORUMBATAI PARA O ANO DE 2030 

Zona Área de Contribuição 
Disponibilidade 

Acumulada (L/s) 

DBO 

Carga (kg/dia) Concentração (mg/l) 

17 

CRUM013 194,0 0,0 0,0 

CRUM014 729,0 63,7 1,0 

CRUM015 1.068,0 103,8 1,1 

CRUM016 1.358,0 171,2 1,5 

18 

CRUM020 168,0 0,0 0,0 

CRUM215 365,0 0,0 0,0 

CRUM019 569,0 161,4 3,3 

19 

CRUM012 455,0 107,1 2,7 

CRUM010 870,0 107,1 1,4 

CRUM147 285,0 0,0 0,0 

CRUM011 626,0 0,0 0,0 

CRUM146 1.558,0 107,1 0,8 

20 

CRUM141 183,0 14,9 0,5 

CRUM021 812,0 493,7 5,8 

CRUM018 1.519,0 499,6 3,8 

CRUM017 2.549,0 1.005,2 4,3 

CRUM009 2.575,0 1.005,2 4,2 

21 

CRUM008 4.334,0 1.242,0 3,2 

CRUM189 4.645,0 1.366,2 3,3 

CRUM139 4.844,0 1.418,5 3,3 

CRUM027 4.971,0 4.123,1 9,3 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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 A Tabela 3.21 a seguir apresentam uma síntese dos valores encontrados de GV para os 

mananciais superficiais da bacia do Rio Corumbataí. 

TABELA 3.21 - SÍNTESE DOS RESULTADOS DO GRAU DE VULNERABILIDADE DOS MANANCIAIS 

SUPERFICIAIS 

Município Zona Área de Contribuição GV 

Analândia 17 CRUM014 25,16% 

Charqueada 21 CRUM189 85,92% 

Corumbataí 

17 CRUM014 25,28% 

19 CRUM011 0,00% 

Ipeúna 19 CRUM010 35,42% 

Piraciacaba 21 CRUM027 248,66% 

Rio Claro 

17 CRUM016 34,46% 

18 CRUM019 35,94% 

Santa Gertrudes 20 CRUM141 15,91% 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

3.3.2 Análise de Vulnerabilidade de Manancial Subterrâneo 

Inicialmente, é necessário efetuar algumas ponderações conceituais, de um lado, sobre as 

temáticas da qualidade das águas subterrâneas, vulnerabilidade de aquíferos e risco ou perigo 

de contaminação de águas subterrâneas - temas conhecidos associados à hidrogeologia 

qualitativa -; e, de outro, a vulnerabilidade de manancial subterrâneo, dentro de uma abordagem 

aplicada ao presente estudo, que não tem por finalidade específica a hidrogeologia em si, mas 

fornecer opções e alternativas de água para abastecimento público, com a requerida quantidade 

e qualidade. 

A qualidade das águas subterrâneas reflete diversos elementos: a quantidade e a qualidade da 

água da chuva que infiltra no solo; aspectos quantitativos da água subterrânea (quantidade de 

água que é fornecida a certa área ou aquífero, fluxo subterrâneo e condições hidrodinâmicas); 

as interações solo/rochas – águas intersticiais e a dinâmica de processos (transporte, reações, 

mecanismos de mobilidade/fixação, persistência de íons e compostos); a ação antrópica, uso e 

ocupação do solo (notadamente com maiores chances de impactos negativos nos aquíferos mais 

frágeis ou vulneráveis), incluindo um leque grande de opções de fontes potenciais de 

contaminação; e as condições de proteção sanitária dos poços (muito importantes e por vezes 

negligenciadas). 

A água vai, assim, passando por ações e processos naturais e antrópicos, os quais podem 

modificar sua qualidade, inclusive ao ponto de certos parâmetros (metais, compostos orgânicos 

etc.) passarem os limites máximos permitidos, gerando incompatibilidade (não conformidade) 

em relação às referências ou padrões de qualidade considerados (potabilidade, padrão de 

qualidade para determinado uso etc.). 

Os dois principais aquíferos regionais apresentam as seguintes características típicas: 
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✓ Guarani: apresenta, em geral, águas pouco mineralizadas, com concentrações de sais 

crescentes desde as áreas de recarga (como aquelas nos setores W, NW e N da bacia) para 

as porções confinadas e profundas (já saindo da bacia do rio Corumbataí, a oeste/noroeste 

da mesma). Normalmente, apresenta boa qualidade quanto aos seus constituintes 

inorgânicos, com pontuais exceções. 

✓ Tubarão: possui águas variando de doces a fracamente salinas; podem ocorrer não 

conformidades como chumbo, ferro, fluoreto, manganês, mercúrio, sódio, sulfato e boro. 

O aquífero Tubarão, em geral, apresenta águas mais antigas, portanto, com maior maturidade 

dos processos acima mencionados e, por consequência, mais propícias a apresentarem 

problemas naturais de qualidade, como porções mais salinizadas ou com concentrações naturais 

anômalas de certos íons. Por outro lado, na bacia, o Tubarão apresenta-se aflorante em pouco 

mais de 11% em área, mas por vezes se encontra abaixo dos pelitos (rochas de granulometria 

mais fina) do aquiclude Passa Dois (aflorante em pouco mais de 30% da área da bacia), o qual 

pode, assim, desempenhar um papel de proteção natural ao aquífero Tubarão. 

No caso do aquífero Guarani, normalmente são águas pouco mineralizadas e de qualidade 

natural boa (característica positiva), mas como está aflorante na bacia e é um excelente aquífero 

(hidrodinâmica que favorece as condições de fluxo), encontra-se mais vulnerável a sofrer 

alterações de sua qualidade por fontes potenciais (antrópicas) de contaminação. 

Vulnerabilidade de um aquífero expressa sua maior ou menor suscetibilidade de ser afetado por 

uma carga poluidora. O mapa apresentado no Diagnóstico (produto 2), compilação do trabalho 

de LEBAC & UNESP (2013), baseou-se em método clássico proposto por Foster & Hirata (1988). 

A análise dos resultados revelou amplo predomínio de baixa vulnerabilidade em quase toda a 

Bacia; a maioria dos locais com índice mais elevado (alto a médio) estão associados ao aquífero 

Guarani (trecho oeste da Bacia; zonas 17 e 19; municípios de Analândia, Corumbataí e Itirapina) 

e, principalmente, a aquíferos freáticos (ao longo de toda bacia  - Terrenos sedimentares 

Terciários a recentes) – estes, os trechos mais visíveis em mapa, associados às drenagens. 

A descrição da qualidade das águas subterrâneas na Bacia do Rio Corumbataí, apresentada no 

Diagnóstico, baseou-se notadamente nos resultados de monitoramento das redes existentes, 

sendo a principal delas da CETESB. Os parâmetros monitorados pela CETESB variam de ano a 

ano, sendo os principais: Físicos - temperatura da água e do ar, sólidos dissolvidos totais e sólidos 

totais; Químicos - pH, alcalinidade - bicarbonato, alcalinidade - carbonato, alcalinidade - 

hidróxido, condutividade elétrica, dureza total, nitrogênio nitrato, nitrogênio nitrito, nitrogênio 

amoniacal total, nitrogênio Kjeldhal total, carbono orgânico dissolvido, cloreto, fluoreto, sulfato 

e as concentrações totais de alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, cálcio, 

chumbo, cobalto, cobre, crômio, crômio hexavalente, estanho, estrôncio, ferro, lítio, magnésio, 

manganês, mercúrio, molibdênio, níquel, potássio, prata, selênio, sódio, titânio, urânio, vanádio 

e zinco; e Microbiológicos - Coliformes totais, bactérias heterotróficas e Escherichia coli. Para 

alguns pontos localizados em áreas rurais ou próximos a elas, a partir de 2010 têm sido 

determinados agroquímicos (agrotóxicos) legislados; e desde 2011, também a avaliação de 
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atividade estrogênica em 2011 (avaliação de substâncias que agem como interferentes 

endócrinos e que podem atingir os mananciais subterrâneos). 

A análise dos dados históricos do monitoramento da qualidade das águas pela CETESB indicou: 

✓ Há apenas 3 pontos situados dentro da bacia do rio Corumbataí: GUP0227P (em Analândia 

– aquífero Guarani; desconformidades históricas não registradas), PDO0353P (em Rio Claro 

– aquitarde Passa Dois; não conformidades históricas: coliformes totais, ferro e fluoreto) e 

GU5002Z (Analândia – aquífero Guarani; não conformidades históricas: ferro e manganês). 

✓ Há outros 13 poços sendo monitorados nos arredores imediatos da Bacia do Rio Corumbataí, 

sendo 9 extraindo água do aquífero Guarani e 4 do Tubarão. Nestes pontos, foram 

encontradas não conformidades dos parâmetros bactérias heterotróficas, chumbo, ferro, 

manganês e alumínio para os aquíferos Guarani e Tubarão; e boro e fluoreto aquífero 

Tubarão. 

✓ Não foram efetuadas análises de compostos orgânicos voláteis nesses 16 pontos; atividade 

estrogênica foi medida em alguns dos pontos, sendo detectada em apenas uma amostra, em 

um dos anos (e sem valores elevados); agroquímicos foram analisados em algumas amostras, 

mas não detectados. 

Estes dados indicam a necessidade de atenção para os parâmetros não conformes ali indicados 

(coliformes totais, fluoreto, chumbo, ferro, manganês, alumínio e boro), os quais precisam ser 

monitorados pelas concessionárias de água municipais, nos aquíferos e locais especificados. 

Revelam ainda uma fragilidade de abrangência amostral, a começar por ainda não haver pontos 

monitorando a qualidade da água do aquífero Tubarão, que é o aquífero mais utilizado na bacia 

do rio Corumbataí (aqui a sugestão é que a rede de monitoramento da CETESB passe a ter um 

ou mais pontos dentro da bacia). 

Adicionalmente, foram solicitados aos municípios dados de análises de água bruta de poços. 

Neste sentido, foram obtidos os seguintes (indicados pelos municípios como os dados mais 

recentes disponíveis): 

✓ Corumbataí: três análises de cada poço situado na bacia (Nosso Recanto e Jacutinga), para 

os parâmetros nitrato, coliformes termotolerantes, sólidos dissolvidos totais, dureza total e 

ferro; 

✓ Ipeúna: uma análise de água dos poços 03, 04 e 06, para os parâmetros nitrato e coliformes 

termotolerantes; 

✓ Itirapina: três análises de cada poço (01 a 07), para os parâmetros nitrato, coliformes 

termotolerantes, sólidos dissolvidos totais, dureza total e ferro; 

✓ Piracicaba: de duas análises de parâmetros inorgânicos, orgânicos, microbiológicos e 

agroquímicos (Resolução CONAMA 396/2008) de cada um dos 4 poços (Tanquinho, Tupi 2, 

Tupi 3 e Tupi 4), situados nos arredores da bacia; 
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✓ Santa Gertrudes: duas análises completas (Resolução CONAMA 396/2008) de cada um dos 

2 poços situados na bacia (poços 7 e 9); 

✓ Rio Claro: dados de análise de parâmetros inorgânicos, orgânicos, microbiológicos e 

agroquímicos (Resolução CONAMA 396/2008) – uma do poço 4 e uma de mistura dos poços 

do Distrito de Ferraz; 

✓ Analândia, Charqueada e Cordeirópolis e Rio Claro: dados não disponibilizados ou não 

possuem poços nos sistemas de abastecimento de água. 

As referências adotadas são a potabilidade (Portaria Consolidadora n. 5/2017, em substituição à 

Portaria MS 2914/2011) e padrões de qualidade para consumo humano – Resolução Federal 

CONAMA 396/2008. Os resultados de análises repassados pelos municípios não mostraram 

desconformidades. 

A análise de vulnerabilidade dos mananciais subterrâneos aqui apresentada leva em 

consideração dois indicadores diretos de qualidade da água bruta, propostos pelo Atlas – ANA 

de Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010), comparando os valores obtidos em análises 

com os respectivos limites estabelecidos (nitrato = 10 mg/L e coliformes termotolerantes = 

ausência em 100 mL). De forma análoga, é possível avaliar o Grau de Atendimento aos Padrões 

- GAP para estes parâmetros: caso GAPp ≤ 1, a qualidade atende ao padrão, para o parâmetro 

p. Sendo o GAP > 1, a qualidade não atende ao padrão, para o parâmetro p. 

Considerando-se o leque de dados disponíveis, quer dos repassados pelos municípios, quer das 

redes de monitoramento da qualidade das águas (CETESB), os mananciais subterrâneos 

(aquíferos) são considerados, em princípio, com condição predominantemente satisfatória 

(dados mais detalhados por município nos tópicos 3.3.3 a 3.3.11). No entanto, deve-se efetuar 

uma ressalva que, para uma avaliação mais detalhada e a elaboração de conclusões mais 

consistentes, seria necessário tanto dispor e se analisar dados de séries históricas mais robustas, 

de mais poços e ainda abarcando todos os principais aquíferos presentes na bacia do rio 

Corumbataí. 

3.3.3 Mananciais Utilizados em Analândia 

A análise da vulnerabilidade dos mananciais superficiais parte então da relação entre a 

concentração das cargas potenciais remanescentes (CPRs), determinadas no tópico 3.3.1 e as 

concentrações dadas como limites para o enquadramento atribuído ao trecho do corpo hídrico 

no qual está alocada a captação municipal. Para determinar a concentração de DBO na área de 

contribuição que compreende o manancial, é necessário que se observe a acumulação tanto das 

CPRs quanto da DHSE, ao longo das áreas de contribuição à montante da captação. Assim, a 

determinação da concentração de DBO e, consequentemente, do GV para o manancial 

superficial do município de Analândia foi feita considerando as ACs CRUM013 e CRUM014, 

conforme mostra a tabela a seguir. 
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TABELA 3.22 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADA DE DBO PARA O MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA NO 

ANO DE 2030 . 

Zona 
Área de 

Contribuição 
DHSE (L/s) 

DBO 

CPR (Kg/dia) Concentração (mg/L) 

17 

CRUM013 165,70 0,00 0,00 

CRUM014 586,37 63,74 1,26 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Considerando que a captação do município de Analândia ocorre na área de contribuição 

CRUM014, as concentrações determinadas dos parâmetros se mostram abaixo dos limites 

tolerados pela classe 2, determinando uma condição satisfatória, uma vez que o GV ficou em 

25,16%. 

Analândia possui 7 poços que captam água do aquífero Guarani, que aflora em mais de 85% da 

área do município como um todo e em mais de 80% apenas na área dentro da bacia do rio 

Corumbataí. Devido ao município ser abastecido predominantemente por águas subterrâneas, 

requer medidas de controle e monitoramento dos poços e aquíferos. 

Não foram fornecidos dados de qualidade da água dos poços utilizados pelo município em seu 

abastecimento. No entanto, dados das redes de monitoramento da CETESB indicam um ponto 

localizado em Analândia com não conformidades históricas para os parâmetros ferro e 

manganês, mas não para nitrato e coliformes termotolerantes, portanto, apresentando-se em 

condição satisfatória quanto à vulnerabilidade segundo estes parâmetros do Atlas – ANA (2010). 

Em caso de eventuais não conformidades futuras, recomenda-se, como medidas mitigadoras: 

reavaliação das condições de proteção sanitária do poço; desinfecção do poço; e avaliação e 

controle de fontes potenciais de poluição nos arredores. 

Complementarmente, há dois poços das redes da CETESB no município vizinho de Itirapina 

(ambos captando água do aquífero Guarani), os quais indicaram não conformidades históricas 

para os parâmetros bactérias heterotróficas, chumbo, ferro, manganês e alumínio. 

Como medida visando mitigar a vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se o monitoramento de 

água bruta dos poços pela concessionária, com parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 

396/2008 (consumo humano). Em caso de impossibilidade de recursos, priorizar os parâmetros 

indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, 

nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos e coliformes 

termotolerantes, além de condutividade elétrica e temperatura), e aqueles das não 

conformidades indicadas nas redes da CETESB em Analândia e arredores (bactérias 

heterotróficas, chumbo, ferro, manganês e alumínio). Adicionalmente, o monitoramento de 

profundidade de nível estático, vazão captada, quantidade de água produzida e a 

implementação do instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP) nos poços de 

abastecimento público municipal. 
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3.3.4 Mananciais Utilizados em Corumbataí 

O município de Corumbataí conta com três captações superficiais, sendo duas localizadas na 

área de contribuição CRUM011 e uma terceira na área de contribuição CRUM014. A totalização 

das CPRs acumuladas em cada uma dessas áreas de contribuição e determinação das respectivas 

concentrações de DBO estão dispostas da Tabela 3.23 a seguir. 

TABELA 3.23 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADA DE DBO PARA O MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ NO 

ANO DE 2030. 

Zona 
Área de 

Contribuição 
DHSE (L/s) 

DBO 

CPR (Kg/dia) Concentração (mg/L) 

17 

CRUM013 162,66 0,00 0,00 

CRUM014 583,54 63,74 1,26 

19 

CRUM012 325,36 107,14 3,81 

CRUM010 694,20 107,14 1,79 

CRUM147 217,46 0,00 0,00 

CRUM011 525,84 0,00 0,00 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Tendo como referência os limites da classe 2, na qual se enquadram os mananciais do município, 

a análise da tabela mostra que a CRUM011 compreende uma área de contribuição livre de 

lançamentos urbanos, o que a coloca na categoria de manancial satisfatório com relação à sua 

vulnerabilidade. Já o manancial da área CRUM014 apesar de haver a alocação de uma CPR de 

63,74 Kg/dia, a concentração resultante não indica vulnerabilidade do manancial, uma vez que 

não atinge o limite previsto para a classe 2. O GV neste caso é de 25,28%. 

Quanto às águas subterrâneas, Corumbataí possui 2 poços que captam água do aquífero Tubarão 

para sistema de abastecimento público. Em termos de área aflorante, o Guarani é o aquífero de 

maior exposição, mas não o mais utilizado. A área urbana (sede) de Corumbataí e alguns locais 

isolados (como Novo Recanto) apresentam exposição do aquífero Tubarão. 

Foram fornecidos dados de qualidade da água bruta dos poços utilizados pelo município em seu 

abastecimento: três análises de cada poço (Nosso Recanto e Jacutinga), de setembro de 2017, 

abril de 2018 e novembro de 2018, inclusive para os parâmetros nitrato (todos os resultados 

<0,15 mg/L) e coliformes termotolerantes (todos os resultados como “ausentes”, exceto um deles 

no poço do Loteamento Recanto Novo, na análise mais antiga, de 2017, a qual indicou presença 

de coliformes termotolerantes). Esses dados indicam atenção para o parâmetro “coliformes 

termotolerantes”; em caso de eventual nova não conformidade, a necessidade de medidas 

mitigadoras: reavaliação das condições de proteção sanitária do poço; desinfecção do poço; e 

avaliação e controle de fontes potenciais de poluição nos arredores. 

As redes de monitoramento da CETESB não possuem pontos localizados em Corumbataí; o poço 

mais próximo que monitora o aquífero Tubarão situa-se em Pirassununga e apresentou não 

conformidades históricas para os parâmetros boro e fluoreto, mas não para nitrato e coliformes 

termotolerantes. 
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Invariavelmente, sugere-se o monitoramento de água bruta dos poços pela concessionária, com 

parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 396/2008 (consumo humano). Em caso de 

impossibilidade de recursos, priorizar os parâmetros indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 

(uma campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro 

total, sólidos totais dissolvidos e coliformes termotolerantes, além de condutividade elétrica e 

temperatura), e aquele das não conformidades indicadas nas redes da CETESB nos arredores de 

Corumbataí (boro e fluoreto para o aquífero Tubarão). Adicionalmente, o monitoramento de 

profundidade de nível estático, vazão captada, quantidade de água produzida e a 

implementação do instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP) nos poços de 

abastecimento público municipal. 

3.3.5 Mananciais Utilizados em Ipeúna 

O manancial do município de Ipeúna está inserido na CRUM010. A montante desta área de 

contribuição encontra-se apenas CRUM012. Toda a CPR que aporta na CRUM010 tem origem 

na área de contribuição à montante, uma vez que não há lançamento de efluentes urbanos na 

CRUM010. A conversão dessa carga em concentração através da sua associação com a DHSE 

acumulada nestas áreas está disposta na Tabela 3.24 a seguir. 

TABELA 3.24 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADA DE DBO PARA O MUNICÍPIO DE IPEÚNA NO ANO 

DE 2030. 

Zona 
Área de 

Contribuição 
DHSE (L/s) 

DBO 

CPR (Kg/dia) Concentração (mg/L) 

19 

CRUM012 325,36 107,14 3,81 

CRUM010 700,24 107,14 1,77 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A exemplo do que foi constatado para as análises anteriores, relativas aos municípios de 

Analândia e Corumbataí, o grau de vulnerabilidade do manancial de Ipeúna (localizado na área 

de contribuição CRUM010) indica que a concentração de DBO estimada para o ano de 2030 

corresponde à 35,42% do limite imposto pela classe 2. 

Em Ipeúna, predominam os aquíferos Tubarão e Guarani. Há atualmente 5 poços que captam 

água do aquífero Tubarão; devido ao município ser abastecido na atualidade 

predominantemente por águas subterrâneas, requer medidas de controle e monitoramento. 

Foram fornecidos dados de qualidade da água bruta de três dos cinco poços utilizados pelo 

município em seu abastecimento (poços 03, 04 e 06), para os parâmetros nitrato (todos os 

resultados <1 mg/L) e coliformes termotolerantes (todos os resultados como “ausentes”), 

indicando condição satisfatória quanto à vulnerabilidade segundo estes parâmetros do Atlas – 

ANA (2010). Em caso de eventuais não conformidades futuras, recomenda-se, como medidas 

mitigadoras: reavaliação das condições de proteção sanitária do poço; desinfecção do poço; e 

avaliação e controle de fontes potenciais de poluição nos arredores. 
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Não há poços das redes de monitoramento da CETESB em Ipeúna e arredores imediatos, o que 

sugere a inserção deste município. Adicionalmente, como medida visando mitigar a 

vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se o monitoramento de água bruta dos poços pela 

concessionária, com parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 396/2008 (consumo 

humano). Em caso de impossibilidade de recursos, priorizar os parâmetros indicados na 

Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, nitratos, 

dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos e coliformes termotolerantes, 

além de condutividade elétrica e temperatura). Além disso, sugere-se também o monitoramento 

de profundidade de nível estático, vazão captada, quantidade de água produzida e a 

implementação do instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP) nos poços de 

abastecimento público municipal. 

3.3.6 Mananciais Utilizados em Rio Claro 

O município de Rio Claro conta com duas captações superficiais, uma no Rio Corumbataí 

(CRUM016) e outra no Ribeirão Claro (CRUM019). Estas áreas de contribuição estão localizadas 

em Zonas Hidrológicas distintas e que não tem interferência entre si. À montante da CRUM016 

existem 3 áreas de contribuição, e à montante da CRUM019, duas. A estrutura dessa topologia 

e a conversão da carga acumulada DBO para a concentração em mg/L pode ser observada na 

Tabela 3.25, a seguir. 

TABELA 3.25 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADA DE DBO PARA O MUNICÍPIO DE RIO CLARO NO 

ANO DE 2030 

Zona 
Área de 

Contribuição 
DHSE (L/s) 

DBO 

CPR (Kg/dia) Concentração (mg/L) 

17 

CRUM013 162,66 0,00 0,00 

CRUM014 580,61 63,74 1,27 

CRUM015 880,82 103,80 1,36 

CRUM016 1.150,00 171,22 1,72 

18 

CRUM020 151,69 0,00 0,00 

CRUM215 341,82 0,00 0,00 

CRUM019 519,88 161,45 3,59 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Apesar da diferença de enquadramento entre os dois mananciais (classe 2 para CRUM016 e 

classe 3 para CRUM019) não há indicativo de vulnerabilidade. Para o Rio Corumbataí 

(CRUM016), o GV ficou em 34,46%. Já apara o Ribeirão Claro, o GV ficou em 35,94%.  

Em Rio Claro, há atualmente 4 poços em operação para abastecimento público no Distrito de 

Ferraz. Predominam os aquíferos sedimentares Tubarão (mais profundo) e Terciário/Terrenos 

recentes (mais rasos). Apesar de não haver perfil descritivo disponível desses poços, sabe-se que 

são dois poços rasos (profundidades de 13,3 a 16,4m) e dois profundos (58 e 70m de 

profundidade). 
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Foram obtidos dados de análise de água bruta, quanto a parâmetros inorgânicos, orgânicos, 

microbiológicos e agroquímicos, tendo como padrão o consumo humano pela Resolução 

CONAMA 396/2008. Estes dados são de uma análise de água do poço 4 (amostragem em 

dezembro/2017) e uma de mistura dos poços (dezembro/2016), ambos no Distrito de Ferraz. 

Não foram encontradas não conformidades para os parâmetros analisados. 

Dados das redes de monitoramento da CETESB indicam apenas um ponto localizado em Rio 

Claro (apenas para o aquiclude Passa Dois, que não é dos principais aquíferos), com não 

conformidades históricas para os parâmetros coliformes totais, ferro e fluoreto, mas não para 

nitrato e coliformes termotolerantes. Assim, ainda não é possível avaliar as condições de 

vulnerabilidade dos mananciais subterrâneos. 

A pequena quantidade de dados de análises de água bruta dos poços de Rio Claro indica a 

necessidade de expansão da rede de poços monitorados, tanto pela CETESB (com inclusão do 

aquífero Tubarão), quanto mais dados de análises pelo município (DAE-Rio Claro), inclusive 

separadas por poço (permitindo uma análise mais detalhada). 

Como medida visando mitigar a vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se o monitoramento de 

água bruta dos poços pela concessionária municipal, com parâmetros pela Resolução Federal 

CONAMA 396/2008 (consumo humano). Em caso de impossibilidade de recursos, priorizar os 

parâmetros indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha semestral de pH, 

cloretos, nitritos, nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos e 

coliformes termotolerantes, além de condutividade elétrica e temperatura), e aqueles de não 

conformidades indicadas nas redes regionais da CETESB (coliformes totais, ferro e fluoreto). 

Adicionalmente, a execução do monitoramento de profundidade de nível estático, vazão 

captada, quantidade de água produzida e a implementação do instrumento de Perímetros de 

Proteção de Poços (PPP) no Distrito de Ferraz. 

3.3.7 Mananciais Utilizados em Santa Gertrudes 

O manancial superficial que abastece o município de Santa Gertrudes é o Córrego Santa 

Gertrudes, inserido na área de contribuição CRUM141, trecho mais a montante do corpo 

hídrico. A Tabela 3.26 a seguir traz a conversão da CPR alocada na bacia em concentração. 

TABELA 3.26 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADADE DBO PARA O MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES 

NO ANO DE 2030. 

Zona 
Área de 

Contribuição 
DHSE (L/s) 

DBO 

CPR (Kg/dia) Concentração (mg/L) 

20 CRUM141 216,65 14,89 0,80 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A análise da tabela acima evidencia a condição satisfatória do manancial, que apresenta um GV 

de 15,91%.Salienta-se que a carga que aflui nesta área de contribuição também é oriunda do 

próprio município, sendo referente a uma pequena parcela do total gerado, que é lançada sem 
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tratamento. O ponto de lançamento da ETE Santa Gertrudes está localizado na CRUM021, área 

de contribuição localizada imediatamente à montante da CRUM141. 

Em Santa Gertrudes, há atualmente 2 poços em operação para abastecimento público (poços 7 

e 9), ambos captando água no aquífero Tubarão (principal manancial subterrâneo). O aquífero 

Guarani não ocorre neste município. 

Foram fornecidos dados de qualidade da água bruta desses dois poços: duas análises completas 

(Resolução CONAMA 396/2008), de fevereiro e outubro de 2018. Todos os resultados indicaram 

conformidade para os parâmetros nitrato (todos os resultados < 228 µg/L) e coliformes 

termotolerantes (todos os resultados como “ausentes”), portanto, apresentando-se em condição 

satisfatória quanto à vulnerabilidade segundo estes parâmetros do Atlas – ANA (2010). 

Em caso de eventuais não conformidades futuras, recomenda-se, como medidas mitigadoras: 

reavaliação das condições de proteção sanitária do poço; desinfecção do poço; e avaliação e 

controle de fontes potenciais de poluição nos arredores. 

As redes de monitoramento da CETESB não possuem pontos localizados em Santa Gertrudes, 

sugerindo-se a inclusão deste município (aquífero Tubarão). O poço mais próximo a Santa 

Gertrudes que monitora o aquífero Tubarão situa-se em Limeira e apresentou não conformidades 

históricas para os parâmetros alumínio, boro, chumbo, ferro e bactérias heterotróficas. 

Como medida visando mitigar a vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se o monitoramento de 

água bruta dos poços pela concessionária, com parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 

396/2008 (consumo humano). Em caso de impossibilidade de recursos, priorizar os parâmetros 

indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, 

nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos e coliformes 

termotolerantes, além de condutividade elétrica e temperatura), e aqueles das não 

conformidades indicadas nas redes da CETESB nos arredores de Santa Gertrudes (alumínio, boro, 

chumbo, ferro e bactérias heterotróficas). Adicionalmente, o monitoramento de profundidade 

de nível estático, vazão captada, quantidade de água produzida e a implementação do 

instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP) nos poços de abastecimento público 

municipal. 

3.3.8 Mananciais Utilizados em Piracicaba 

A captação do município de Piracicaba, localizada no Rio Corumbataí na área de contribuição 

CRUM027 acumula as cargas oriundas de todos os lançamentos localizados dentro dos limites 

da bacia. A concentração que compreende a análise de vulnerabilidade remonta a estrutura 

topológica da bacia, como pode ser observado na Tabela 3.27 a seguir.  
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TABELA 3.27 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADA DE DBO PARA O MUNICÍPIO DE PIRACICABA NO 

ANO DE 2030. 

Zona 
Área de 

Contribuição 
DHSE (L/s) 

DBO 

CPR (Kg/dia) Concentração (mg/L) 

17 

CRUM013 162,66 0,00 0,00 

CRUM014 580,61 63,74 1,27 

CRUM015 888,51 103,80 1,35 

CRUM016 1.119,91 171,22 1,77 

18 

CRUM020 147,70 0,00 0,00 

CRUM215 336,40 0,00 0,00 

CRUM019 449,62 161,45 4,16 

19 

CRUM012 325,36 107,14 3,81 

CRUM010 694,20 107,14 1,79 

CRUM147 217,46 0,00 0,00 

CRUM011 525,84 0,00 0,00 

CRUM146 1.279,38 107,14 0,97 

20 

CRUM141 154,18 14,89 1,12 

CRUM021 667,86 493,68 8,56 

CRUM018 1.088,60 499,59 5,31 

CRUM017 1.919,43 1.005,25 6,06 

CRUM009 1.944,47 1.005,25 5,98 

21 

CRUM008 3.407,11 1.242,00 4,22 

CRUM189 3.659,66 1.366,17 4,32 

CRUM139 3.828,07 1.418,48 4,29 

CRUM027 3.838,36 4.123,14 12,43 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A análise desta tabela, diferente do que foi observado para os demais municípios já 

contemplados, evidencia uma condição de alta vulnerabilidade com relação ao atendimento da 

legislação que versa sobre o enquadramento das águas (Resolução CONAMA nº 357/05). O valor 

do GV para o manancial em pauta foi definido em 248,66%. Através da metodologia aqui 

empregada, é possível apontar a responsabilidade maior desta condição à carga industrial 

remanescente detectada na área de contribuição CRUM027, que representa um aporte de mais 

de 2,5 toneladas diárias de DBO, partindo da indústria identificada pelo cadastro como RAIZEN 

ENERGIA S/A. A exclusão desta carga nos cálculos do GV para o manancial municipal reforça 

esta constatação: sem a contribuição de carga orgânica da inustria em voga, o GV nesta área de 

contribuição cai para 85,67%, sendo enquadrado dentro dos limites de satisfatoriedade do 

indicador.  

Em Piracicaba, há atualmente 4 poços em operação para abastecimento público (3 em Tupi e 1 

em Tanquinho), todos no aquífero Tubarão e fora da bacia do rio Corumbataí. O aquífero 

Guarani não tem relevância em exposição da bacia, mas na porção a oeste (fora) da mesma. O 

aquífero Tubarão se destaca na explotação de águas subterrâneas dentro da bacia. 

  



-81- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

Foram fornecidos dados de duas análises de parâmetros inorgânicos, orgânicos e agroquímicos 

(Resolução CONAMA 396/2008), de qualidade da água bruta de cada um desses 4 poços, em 

coletas efetuadas em fevereiro e de dezembro de 2017. Todos os resultados indicaram 

conformidade para os parâmetros nitrato (valor máximo de 332 µg/L) e coliformes 

termotolerantes (todos os resultados como “ausentes”), portanto, apresentando-se em condição 

satisfatória quanto à vulnerabilidade segundo estes parâmetros do Atlas – ANA (2010). Em caso 

de eventuais não conformidades futuras, recomenda-se, como medidas mitigadoras: reavaliação 

das condições de proteção sanitária do poço; desinfecção do poço; e avaliação e controle de 

fontes potenciais de poluição nos arredores. 

As redes de monitoramento da CETESB não possuem pontos monitorando o aquífero Tubarão 

em Piracicaba, indicando necessidade de expansão, com inclusão deste município (para este 

aquífero). Os poços mais próximos que monitoram o aquífero Tubarão situam-se em Limeira 

(dois pontos) e apresentaram não conformidades históricas para os parâmetros alumínio, boro, 

chumbo, ferro e bactérias heterotróficas. As redes de monitoramento da CETESB possuem ainda 

um ponto, que capta água do aquífero Guarani em Piracicaba, mas já situado fora da bacia do 

rio Corumbataí; invariavelmente, não foram encontradas não conformidades históricas neste 

ponto. 

Como medida visando mitigar a vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se o monitoramento de 

água bruta dos poços pela concessionária, com parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 

396/2008 (consumo humano). Em caso de impossibilidade de recursos, priorizar os parâmetros 

indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, 

nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos e coliformes 

termotolerantes, além de condutividade elétrica e temperatura), e aqueles das não 

conformidades indicadas nas redes da CETESB nos arredores de Piracicaba (alumínio, boro, 

chumbo, ferro e bactérias heterotróficas). Adicionalmente, o monitoramento de profundidade 

de nível estático, vazão captada, quantidade de água produzida e a implementação do 

instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP) nos casos de Tupi e Tanquinho, além de 

eventuais outras áreas que forem instalados novos poços para fins de abastecimento público. 

3.3.9 Mananciais Utilizados em Charqueada 

O município de Charqueada possui uma captação superficial na área de contribuição CRUM189, 

por sua vez localizada na zona 21, na posição mais a jusante da bacia. Assim como o manancial 

de Piracicaba, essa área de contribuição recebe o acumulo de cargas oriundas de efluentes 

urbanos de praticamente toda a bacia do Rio Corumbataí. A Tabela 3.28 traz a relação entre o 

acumulo das cargas e as respectivas concentrações, de acordo com a topologia da bacia. 
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TABELA 3.28 - CONCENTRAÇÃO ACUMULADA DE DBO PARA O MUNICÍPIO DE CHARQUEADA 

NO ANO DE 2030. 

Zona 
Área de 

Contribuição 
DHSE (L/s) 

DBO 

CPR (Kg/dia) Concentração (mg/L) 

17 

CRUM013 162,66 0,00 0,00 

CRUM014 580,61 63,74 1,27 

CRUM015 888,51 103,80 1,35 

CRUM016 1.119,91 171,22 1,77 

18 

CRUM020 147,70 0,00 0,00 

CRUM215 336,40 0,00 0,00 

CRUM019 449,62 161,45 4,16 

19 

CRUM012 325,36 107,14 3,81 

CRUM010 694,20 107,14 1,79 

CRUM147 217,46 0,00 0,00 

CRUM011 525,84 0,00 0,00 

CRUM146 1.279,38 107,14 0,97 

20 

CRUM141 154,18 14,89 1,12 

CRUM021 667,86 493,68 8,56 

CRUM018 1.088,60 499,59 5,31 

CRUM017 1.919,43 1.005,25 6,06 

CRUM009 1.944,47 1.005,25 5,98 

21 

CRUM008 3.407,11 1.242,00 4,22 

CRUM189 3.680,59 1.366,17 4,30 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

O manancial de Charqueada apresenta condições satisfatórias com relação à concentração de 

DBO estabelecida para o ano de 2030. O valor do GV para CRUM189 ficou em 85,92%.  No 

entanto, estes valores representam uma grandeza associada à área de contribuição e sua 

drenagem principal (Rio Corumbataí) e não ao Lago Quilombo de São Francisco, onde está 

situada a captação do distrito de Paraisolândia. Por se tratar de um afluente do Ribeirão Paraíso 

que não sofre a interferência de efluentes urbanos acumulados ao longo das áreas de 

contribuição à montante da CRUM189, a vulnerabilidade definida através das concentrações 

estabelecidas pela Tabela 3.28 não deve ser atribuída ao manancial em questão. 

Em Charqueada, predominam os aquíferos Tubarão e Guarani. No entanto, não há atualmente 

poços sendo utilizados para abastecimento público. Como também não há pontos das redes de 

monitoramento de qualidade das águas subterrâneas da CETESB em Charqueada, não é possível 

analisar a vulnerabilidade dos mananciais subterrâneos. 

Como medidas mitigadoras à vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se a inclusão de 

Charqueada nas redes de monitoramento da CETESB ou que a concessionária municipal passe 

a monitorar os mananciais subterrâneos, dada a potencialidade de seu uso. Neste caso, o 

monitoramento de água bruta deve contemplar parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 

396/2008 (consumo humano), priorizando-se os parâmetros indicados na Resolução CNRH n. 
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107/2010 (uma campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, nitratos, dureza total, alcalinidade 

total, ferro total, sólidos totais dissolvidos e coliformes termotolerantes, além de condutividade 

elétrica e temperatura). Adicionalmente, o monitoramento de profundidade de nível estático, 

vazão captada, quantidade de água produzida e a implementação do instrumento de Perímetros 

de Proteção de Poços (PPP), se poços forem instalados com a finalidade de abastecimento 

público municipal. 

3.3.10 Mananciais Utilizados em Cordeirópolis 

Quanto às águas subterrâneas, em Cordeirópolis predominam os aquíferos fraturado Serra Geral 

(diabásio) e o Tubarão. Assim como em Santa Gertrudes, o aquífero Guarani não está presente 

neste município. 

Atualmente não há poços sendo utilizados para abastecimento público em Cordeirópolis. Como 

também não há pontos das redes de monitoramento de qualidade das águas subterrâneas da 

CETESB, não é possível analisar a vulnerabilidade dos mananciais subterrâneos. 

O poço mais próximo a Cordeirópolis que monitora o aquífero Tubarão situa-se em Limeira e 

apresentou não conformidades históricas para os parâmetros alumínio, boro, chumbo, ferro e 

bactérias heterotróficas. 

Como medidas mitigadoras à vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se a inclusão de 

Cordeirópolis nas redes da CETESB ou que a concessionária municipal passe a monitorar os 

mananciais subterrâneos, dada a potencialidade de seu uso. Neste caso, o monitoramento de 

água bruta deve contemplar parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 396/2008 (consumo 

humano), priorizando-se os parâmetros indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma 

campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, 

sólidos totais dissolvidos e coliformes termotolerantes, além de condutividade elétrica e 

temperatura), e as não conformidades indicadas nas redes da CETESB em seus arredores 

(alumínio, boro, chumbo, ferro e bactérias heterotróficas). Adicionalmente, o monitoramento de 

profundidade de nível estático, vazão captada, quantidade de água produzida e a 

implementação do instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP), se poços forem 

instalados com a finalidade de abastecimento público municipal. 

3.3.11 Mananciais Utilizados em Itirapina 

Quanto às águas subterrâneas, Itirapina é atualmente abastecida 100% por águas subterrâneas, 

através de 8 poços em operação (Guarani), sendo 3 situados dentro da bacia do rio Corumbataí; 

portanto, medidas de controle e monitoramento são fundamentais. O aquífero Guarani aflora 

em mais de 90% da área do município como um todo e em quase 90% dentro da bacia do rio 

Corumbataí. 
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Foram fornecidos dados de qualidade da água bruta de três análises (dezembro de 2017; maio 

e dezembro de 2018), de sete dos oito poços utilizados pelo município em seu abastecimento 

(exceto do poço mais recente, instalado em março/2019), para os parâmetros nitrato (valores 

sempre < 10mg/L; valor máximo de 0,2 mg/L) e coliformes termotolerantes (todos os resultados 

como “ausentes”), indicando condição satisfatória quanto à vulnerabilidade segundo estes 

parâmetros do Atlas – ANA (2010). Em caso de eventuais não conformidades futuras, recomenda-

se, como medidas mitigadoras: reavaliação das condições de proteção sanitária do poço; 

desinfecção do poço; e avaliação e controle de fontes potenciais de poluição nos arredores. 

Complementarmente, há dois poços das redes da CETESB no município de Itirapina (ambos 

captando água do aquífero Guarani), os quais indicaram não conformidades históricas para os 

parâmetros bactérias heterotróficas, chumbo, ferro, manganês e alumínio. 

Como medida visando mitigar a vulnerabilidade dos mananciais, sugere-se o monitoramento de 

água bruta dos poços pela concessionária, com parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 

396/2008 (consumo humano). Em caso de impossibilidade de recursos, priorizar os parâmetros 

indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha semestral de pH, cloretos, nitritos, 

nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos e coliformes 

termotolerantes, além de condutividade elétrica e temperatura), e aqueles das não 

conformidades indicadas nas redes da CETESB (bactérias heterotróficas, chumbo, ferro, 

manganês e alumínio). Adicionalmente, o monitoramento de profundidade de nível estático, 

vazão captada, quantidade de água produzida e a implementação do instrumento de Perímetros 

de Proteção de Poços (PPP). 
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4. ANÁLISE DE CRITICIDADE DOS SISTEMAS PRODUTORES DE 

ÁGUA 

4.1 ANÁLISE DE CRITICIDADE QUANTITATIVA DO SISTEMA PRODUTOR 

4.1.1 Abordagem Metodológica 

O grau de criticidade do sistema produtor de água foi verificado através do indicador GADSP – 

Grau de Atendimento da Demanda – Sistema Produtor, segundo a equação: GADSP = (DD / 

CA), sendo: 

✓ DD =  das demandas máximas diárias urbanas de água associadas ao sistema produtor de 

água; 

✓ CA = Menor valor (Ceab; Ctra); 

✓ Ceab = capacidade de operação da estação elevatória de agua bruta (L/s); 

✓ Ctra = capacidade da estação de tratamento de água (L/s). 

Para efeito de verificação da capacidade dos sistemas produtores foram calculadas as demandas 

máximas diárias por município, segundo a formulação a seguir: 

✓ CME = Consumo Médio Efetivo de Água (L/hab.dia); 

✓ VM = Vazão Média Diária (L/s)= [Consumo médio efetivo (L/hab.dia) x população atendida 

(hab)]/86.400; 

✓ VP = Vazão de Perdas (L/s) = Vazão Média Diária/ ((1 - Índice de perdas (%)) - Vazão Média 

Diária); 

✓ VMD = Vazão Máxima Diária (L/s) = 1,2 x Vazão Média Diária (L/s); 

✓ VMDT = Vazão Máxima Diária Total (L/s) = 1,2 x Vazão Média Diária (L/s) + Vazão de 

Perdas (L/s) 

TABELA 4.1 - DEMANDAS MÁXIMAS DIÁRIAS POR MUNICÍPIO. 

Município 

Vazão Máxima Diária Total (L/s) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Analândia 10,62 10,90 11,64 11,41 11,45 12,23 

Charqueada 50,77 52,02 55,30 58,79 62,49 66,43 

Cordeirópolis 115,03 118,67 128,29 138,68 149,91 162,05 

Corumbataí 6,14 6,17 6,25 6,32 6,40 6,48 

Ipeúna 26,28 23,80 22,64 24,66 27,19 30,66 

Itirapina 68,17 67,16 70,02 73,84 77,88 82,14 

Piracicaba 2.048,15 1.576,56 1.501,98 1.497,19 1.500,61 1.555,42 

Rio Claro 705,73 717,35 747,25 736,71 732,56 767,14 

Santa Gertrudes 62,90 65,49 72,45 80,15 88,67 98,09 

Elaboração: Engecorps, 2019. 
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A capacidade atual do sistema produtor de água (CA) foi considerada, quando relacionado a 

mananciais superficiais, como sendo equivalente ao menor valor obtido através da comparação 

entre as capacidades de operação da estação elevatória de água bruta de e da estação de 

tratamento de água. Este procedimento determina então a capacidade operacional do sistema 

produtor tendo como base a estrutura que o limita. 

No caso de captação através de poços, para determinação da capacidade atual ou vazão de 

explotação (vazão de operação ótima que visa ao aproveitamento técnico e econômico do poço 

) foi considerada a quantidade de poços perfurados em operação, a média de produção desses 

poços e período de funcionamento igual a 20 horas/dia. 

A capacidade máxima da estação de tratamento de água (ETA) corresponde à vazão máxima que 

a ETA pode produzir, mantido o efluente dentro dos padrões de potabilidade (atendimento à 

Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde). 

Foi considerado que a capacidade atual da ETA corresponda à uma capacidade máxima 

correspondente à uma sobrecarga máxima de 10% sobre a capacidade nominal informada, uma 

vez que todas as unidades e equipamentos componentes de uma ETA, via de regra, suportam 

operar com uma sobrecarga de 10% da capacidade nominal, sem prejuízo da qualidade da água 

tratada. 

No caso dos poços a condição é que exista desinfecção. Caso contrário será considerada 

capacidade nula. Igualmente não serão aceitos processos simples de desinfecção para mananciais 

superficiais. Em ocorrendo a capacidade será considerada nula. Como exceção a esta regra, caso 

o manancial superficial compreenda uma fonte, não haverá prejuízo na computação da sua 

capacidade em função do processo de tratamento. Esta situação é observada para a captação 

superficial do município de Analândia. 

O diagnóstico quantitativo do sistema produtor foi feito considerando as demandas máximas 

diárias projetadas para o ano 2030, e as alternativas de solução leva em conta as demandas 

máximas diárias projetadas para o ano 2040. A partir da distribuição de demandas por sistema 

produtor, já explicitado anteriormente, foi feito o diagnóstico dos sistemas produtores de água que 

atendem a um determinado município. 

Quando GADSP ≤ 1, o sistema produtor de água foi considerado Satisfatório; quando GADSP > 

1, o sistema produtor de água foi considerado Vulnerável, requerendo estudo de alternativas 

técnicas visando ampliação do sistema. O valor resultante da aplicação da relação proposta pelo 

GADSP foi multiplicada por 100 para ser apresentada como porcentagem. 

A Tabela 4.2 a seguir apresenta uma síntese dos valores encontrados do GADSP para os sistemas 

de cada município da bacia do Rio Corumbataí tanto para o horizonte de 2030, quanto para o 

de 2040. A Figura 4.1 destaca a classificação do GADSP para 2030, de acordo com a tabela que 

segue. 
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TABELA 4.2 - SÍNTESE DOS RESULTADOS DO GRAU DE ATENDIMENTO À DEMANDA DO SISTEMA 

PRODUTOR POR MUNICÍPIO. 

Município Sistema 

Demanda Máx. VMDT (L/s) 

Capacidade (L/s) 

GADSP 

2030 2040 2030 2040 

Analândia 

Centro Samabaia 4,07 4,36 11,39 35,74% 38,29% 

Jd. Alto da Boa Vista 1,87 2,00 3,15 59,32% 63,56% 

Jd. São Carlos 0,66 0,70 1,11 59,32% 63,56% 

Jd. Santa Ana 0,51 0,55 0,86 59,32% 63,56% 

Nova Esperança 1,62 1,74 2,73 59,32% 63,56% 

Jd. Nova Analândia 0,67 0,72 1,13 59,32% 63,56% 

Jd. Morada do Sol 2,01 2,16 3,39 59,32% 63,56% 

Charqueada 

Sistema I 52,73 59,59 60 87,88% 99,31% 

Sistema II 6,06 6,85 15 40,39% 45,65% 

Cordeirópolis Sistema Municipal 138,68 162,05 110 126,07% 147,32% 

Corumbataí 

Sistema I 4,98 5,10 9,52 52,34% 53,61% 

Sistema II 0,87 0,90 2,32 37,70% 38,61% 

Sistema III 0,47 0,48 2,32 20,10% 20,59% 

Ipeúna 

Sistema I 10,82 13,45 19,82 54,58% 67,87% 

Sistema II 5,65 7,02 10,26 55,06% 68,47% 

Sistema III 8,19 10,18 12,5 65,52% 81,47% 

Itirapina 

Sistema I 36,51 40,64 58,86 62,02% 69,05% 

Sistema II 3,18 3,54 4,66 68,34% 76,02% 

Sistema III 5,53 6,15 8,99 61,51% 68,42% 

Sistema IV 0,25 0,28 2,48 10,25% 11,40% 

Sistema V 28,31 31,52 41,47 68,33% 76,01% 

Rio Claro 

Sistema I 417,52 453,05 382 113,90% 118,60% 

Sistema II 286,36 310,73 262 113,90% 118,60% 

Sistema III 3,09 3,35 4,58 70,29% 73,19% 

Piracicaba 

Sistema I 1.486,41 1.544,22 2.000,00 74,32% 77,21% 

Sistema II 227,10 235,93 750 30,28% 31,46% 

Sistema III 5,71 5,93 8,12 70,31% 73,04% 

Sistema IV 0,91 0,94 1,29 70,31% 73,04% 

Sistema V 0,14 0,15 1,4 10,04% 10,43% 

Sistema VI 4,08 4,24 14 29,13% 30,26% 

Santa Gertrudes 

ETA - Velório 70,75 86,58 70 101,07% 123,69% 

ETA - Vigorelli 9,4 11,51 6,73 139,82% 171,11% 

* Fonte: Revisão do Atlas de Abastecimento (Engecorps, 2019) 

  Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Conforme se observa na Tabela 4.2, a projeção dos indicadores de comprometimento dos 

mananciais e sistemas do município de Piraciacaba, foram estabelecidas de forma a atender a 

uma composição onde o rio Corumbataí assume a responsabilidade de atendimento da parcela 

da demanda que antes era feita pela retirada no rio Piracicaba. Assim, foi considerado que o 

Sistema I (rio Corumbataí) é responsável pelo atendimento de 99,28% da demanda municipal. 
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Figura 4.1 - Resultados de GADSP definidos para a bacia do rio Corumbataí. 
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4.1.2 Demandas Máximas Diárias Associadas aos Sistemas Produtores 

4.1.3 Sistemas Produtores de Analândia 

O sistema de abastecimento de água no município de Analândia, operado pela Prefeitura 

Municipal de Analândia, Serviço Municipal de Água e Esgoto, atende 100% da população 

urbana, e é realizado por captações superficiais e subterrâneas.  

Majoritariamente, o abastecimento provém de captações subterrâneas (aquífero Guarani - SAG), 

localizadas na própria sede municipal, havendo também duas captações superficiais: Fonte de 

São Francisco, com vazão de 3,47 L/s; e a captação do Córrego do Retiro, que opera apenas em 

regime emergencial, com uma vazão de 5,0 L/s. 

A Tabela 4.3 traz os valores referentes à capacidade associada a cada manancial do sistema 

municipal. 

TABELA 4.3 - CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SISTEMAS DO MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA 

Tipo Captação Sistema Manancial Capacidade (L/s) Localidade 

Superficial Centro/Samambaias Fonte São Francisco 8,0 
Distrito Sede 

Centro/Samambaias 

Subterrânea 

Centro/Samambaias Poço 7 - SAG 3,39 
Distrito Sede 

Centro/Samambaias 

Jd. Alto da Boa Vista Poço 1 – SAG 3,15 
Distrito Sede 

Jd Alto da Boa Vista 

 Jd. São Carlos Poço 2 - SAG 1,11 
Distrito Sede 

Jd São Carlos 

 Jd. Santa Ana Poço 3 - SAG 0,86 
Distrito Sede 

Jd Santa Ana 

Nova Esperança Poço 4 - SAG 2,73 
Distrito Sede 

Nova Esperança 

Jd. Nova Analândia Poço 5 - SAG 1,13 
Distrito Sede 

Jd Nova Analândia 

Jd. Morada do Sol Poço 6 - SAG 3,39 
Distrito Sede 

Jd Morada do Sol 

Subtotal  15,77   

Total 23,77 
 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Cada subsistema está associado a um poço tubular e a captação superficial atua em conjunto 

com o Poço 7 no setor central. Vale ainda ressaltar que o Poço 7, que atende a população do 

Distrito Sede Centro/Samambaias, ainda não está outorgado, conforme dados validados em visita 

técnica. Tanto para as captações subterrâneas quanto para as superficiais o sistema de tratamento 

de água é a desinfecção simples com cloro e flúor. 

A ETA Analândia, com capacidade para tratar 16,5 L/s (já considerando a sobrecarga) processa 

água bruta proveniente do Córrego do Retiro, não possui macromedição e no momento 

encontra-se desativada por apresentar problemas de tratabilidade. A capacidade associada à 

captação superficial é determinada então pela vazão máxima de operação da estação elevatória 

de água bruta, que corresponde à 8,0 L/s. Considerando a ação sinérgica deste manancial com 
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a captação subterrânea do Poço 7 na determinação do subsistema que atende ao Distrito Sede 

Centro/Samambaias (capacidade de 3,39 L/s e demanda de 2,01  L/s para o ano de 2030), 

constata-se que o subsistema em questão tem a capacidade de produção de 11,39 L/s fazendo 

frente a uma demanada de 4,07 L/s, o que remete a um GADSP de 35,74%, indicando portanto 

uma condição satisfatória. 

Para os demais 6 subsistemas municipais compostos, cada um, por uma das captações 

subterrâneas restantes (poços 1 a 6), o GADSP é equivalente a 59,32% como pode ser observado 

na Tabela 4.2. 

Sendo assim, o município de Analândia apresenta grau satisfatório no que se refere ao 

atendimento do seu sistema produtor considerando o horizonte de 2030.  

4.1.4 Sistemas Produtores de Corumbataí 

O município é abastecido por três sistemas isolados, operados pela própria prefeitura municipal, 

sendo que um dos sistemas (Sistema I, responsável por abastecer a Sede) é atendido por 3 

captações superficiais e os outros dois, por uma captação subterrânea cada um (aquífero 

Tubarão). A ETA 1 de Corumbataí, com capacidade para tratar 12,1 L/s (já considerando a 

sobrecarga), não possui macromedição e no momento encontra-se ativa. 

A Tabela 4.4 traz um resumo das vazões referentes à capacidade de operação em cada manancial 

considerando um período de funcionamento diário máximo dos poços de 20 horas. Para o caso 

do sistema I (responsável por abastecer a sede), composto pelas 3 captações superficiais, a 

capacidade de operação é associada à ETA 1 e não às EEABs de cada captação. Pro esta razão, 

o valor da capacidade é apresentado em bloco único na tabela em questão.  

TABELA 4.4 - CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ. 

Captação Sistemas Manancial Capacidade (L/s) Localidades 

Superficial Sistema I 

Ribeirão Boa vista 

9,52 Sede Afluente Lageado 

Córrego Monte Alegre 

Subterrânea 

Sistema II Poço - aquífero Tubarão 2,32 Nosso Recanto 

Sistema III Poço - aquífero Tubarão 2,32 Jacutinga 

Subtotal 4,64   

Total             14,16 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Considerando os três sistemas de atendimento do município, a maior parte é oriunda do sistema 

que abastece o distrito Sede, como descrito a seguir.   

✓ Sistema I (Distrito Sede): responsável por abastecer o distrito Sede do município, conta com 

três captações superficiais (Ribeirão Boa Vista, Afluente Lageado e Córrego Monte Alegre) 

que totalizam uma vazão que representa 78,80% do total produzido no sistema municipal 

de abastecimento. A água bruta é encaminhada para um sistema de tratamento simples por 

desinfecção com adição de cloro e flúor. Apesar de ser tratada aqui como uma ETA, esta 
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estrutura contempla uma caixa de passagem simples, onde não há retenção da vazão em 

tratamento.  

✓ Sistema II (Nosso Recanto): a localidade de Nosso Recanto é atendida por uma captação 

subterrânea e a água bruta passa por desinfecção simples por cloro. 

✓ Sistema III (Jacutinga): o bairro de Jacutinga é atendido por uma captação subterrânea e a 

água bruta passa por desinfecção simples por cloro.  

A demanda máxima diária a ser atendida no ano 2030 pelo Sistema I é de 4,98 L/s e a sua 

capacidade de produção é igual a 9,52 L/s. Assim, o GADSP é de 52,34o que significa que o 

sistema produtor é satisfatório, em termos de quantidade. 

Para o Sistema II, a demanda a ser atendida em 2030 é de 0,87 L/s e a capacidade do poço (20 

horas de operação) é de 2,32 L/s, o que resuta num GADSP de 37,70%. Já para o Sistema III o 

GADSP é de 20,10% uma vez que a demanda a ser atendida em 2030 é de 0,47 L/s e a 

capacidade de operação do poço é, assim como para o Sistema II, de 2,32 L/s. 

Desta forma, os três sistemas de abastecimento do município de Corumbataí apresentam 

condição satisfatória na projeção do atendimento da sua demanda futura. 

4.1.5 Sistemas Produtores de Ipeúna 

Ipeúna é atendido por 3 sistemas produtores de água, operados pela própria prefeitura 

municipal, que atende 100% da população urbana. Estes sistemas de abastecimento de água são 

compostos tanto por mananciais superficiais quanto por poços (aquífero Tubarão). A seguir, tem-

se a descrição de cada um destes sistemas. 

✓ Sistema I (Distrito Sede): a sede municipal é abastecida por dois sistemas distintos, atendidos 

pelas 5 captações subterrâneas do município. O Sistema I atende a região central e é 

abastecido por 3 poços (Poço 01, 03 e 04). A água bruta passa por um processo de 

desinfecção simples antes de ser encaminhada para a distribuição.  

✓ Sistema II (Distrito Sede): o Sistema II atende as demais regiões da sede municipal e é 

abastecido por 2 poços (Poço Local 02 e 06). A água bruta passa por um processo de 

desinfecção simples antes de ser encaminhada para a distribuição.  

✓ Sistema III (Portal dos Nobres): o Portal dos Nobres é um condomínio de casas de veraneio 

distante da sede municipal em aproximadamente 4 km e que se caracteriza por ter uma alta 

flutuabilidade populacional. A demanda de abastecimento em temporadas de férias e 

feriados estendidos é muito superior à observada em períodos de baixa temporada e essa 

variação é suprida por uma captação superficial em um barramento do córrego São João do 

Lageado. A água bruta captada é encaminhada para tratamento convencional na estação 

Portal dos Nobres. Para a análise de criticidade proposta neste tópico, a capacidade a ser 

considerada para o sistema II é de 12,50 L/s, associada à estação elevatória de água bruta da 

captação do córrego São João do Lageado. Por ser inferior à capacidade de operação da ETA 
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a ela associada, se torna limitante para a capacidade operacional do sistema como um todo. 

A Tabela 4.5 traz o panorama das capacidades de operação dos sistemas de abastecimento 

do município de Ipeúna. 

TABELA 4.5 - CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SISTEMAS DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA. 

Captação Sistema Manancial Capacidade (L/s) Localidades 

Superficial Sistema III Córrego São João do Lageado 12,50 Portal dos Nobres 

Subterrânea 

Sistema I  

Poço 001 – aquífero Tubarão 

19,82 

Sede 

Poço 003 – aquífero Tubarão 

Poço 004 – aquífero Tubarão 

Sistema II 

Poço 002 – aquífero Tubarão 

10,26 

Poço 006 – aquífero Tubarão 

Total 42,58 
 

Elaboração: Engecorps, 2019 

O sistema I apresenta uma capacidade operacional equivalente a 19,82 L/s, correspondente à 

operação conjunta dos poços 1, 3 e 4 por um período diário de 20 horas. Tendo como 

perspectiva o ano de 2030, esta estrutura faz frente à uma demanda de 10,82 L/s, o que gera 

um GADSP de 54,58%. Já o outro sistema responsável por atender a sede (sistema II) apresenta 

uma capacidade de 10,26 L/s (operação dos poços 2 e 6 por 20 horas diárias) para atender uma 

demanda de 5,65 L/s projetada para o ano de 2030, o que remete a um GADSP de 55,06%. Por 

fim, o sistema III que atende à localidade do Portal dos Nobre apresenta uma capacidade 

operacional de 12,50 L/s e a demanda projetada para 2030 é de 8,19 L/s, o que determina um 

GADSP de 65,52%. 

Desta maneira, é possível afirmar que o município de Ipeúna tem condições satisfatórias para 

atender a demanda projetada para o horizonte estudado. 

4.1.6 Sistemas Produtores de Rio Claro 

O sistema de abastecimento de água municipal é operado pelo Departamento Autônomo de 

Água e Esgoto - DAAE, que atende 100% da população urbana, através de 3 sistemas isolados, 

sendo que os dois principais estão concentrados na produção de água para o distrito Sede, 

através da captação de água superficial no Rio Corumbataí e no Ribeirão Claro. A seguir, estão 

dispostas as informações para cada um dos sistemas do município. 

✓ Sistema I (Captação Rio Corumbataí): o Sistema I abastece as porções norte e oeste da sede 

municipal, além do distrito de Ajapi, situado em cerca de 10 km ao norte da sede. A captação 

é feita no Rio Corumbataí e a água bruta é tratada na ETA Rio Claro II com capacidade para 

tratar 605 L/s (já considerando a sobrecarga) antes de seguir para a distribuição.  

✓ Sistema II (Sede Municipal - Captação Ribeirão Claro): em complemento ao Sistema I, a 

vazão de água captada no Ribeirão Claro (dentro da área da Floresta Estadual Edmundo 

Navarro de Andrade, uma unidade de conservação estadual de uso sustentável) abastece a 

porção sul do município e o distrito de Assistência, distante da sede no sentido sul em cerca 

de 7 km. O tratamento é feito na ETA Rio Claro I, capacidade para tratar 495 L/s, (já 

considerando a sobrecarga)  através de um sistema convencional.  
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✓ Sistema III (Ferraz): A água que abastece a localidade de Ferraz provém da captação 

subterrânea de uma bateria de 4 poços, sendo 3 automáticos e 1 manual. O tratamento é 

feito através de processos de desinfecção simples. Estes poços estão associados ao aquífero 

Tubarão. Cabe destacar que nenhum destes poços está outorgado. 

Apesar da capacidade de operação das ETAs I e II, os seus respectivos sistemas estão limitados à 

capacidade de operação das EEABs, que operam atualmente na sua capacidade máxima. A 

situação atual da capacidade de operação para os três sistemas do município está disposta Tabela 

4.6 a seguir. 

TABELA 4.6 - CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SISTEMAS DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. 

Captação Sistemas Manancial 
Capacidade 

(L/s) 
Localidade 

Superficial 

Sistema I Rio Corumbataí 382,00 
Distrito Sede 

Distrito Ajapi 

Sistema II Ribeirão Claro 262,00 
Distrito Sede 

Distrito Assistência 

Subterrânea Sistema III Poços – aquífero Tubarão* 4,58 Ferraz 

Total 648,58 
 

Elaboração: Engecorps, 2019.  

 

A situação dos dois sistemas que atendem a sede (I e II) pode ser considerada crítica antes mesmo 

de se aplicar o conceito do GADSP. O fato de estes sistemas terem a sua capacidade vinculada, 

respectivamente, a estruturas que operam atualmente na sua capacidade máxima leva a 

conclusão que, salvo haja uma redução da demanda municipal dentro do horizonte estudado, 

o quadro futuro é invariavelmente de criticidade na capacidade de produção de água. 

Para o sistema I, a demanda estimada para o ano de 2030 é de 435,08 L/s frente a uma 

capacidade operacional de 382,00 L/s (déficit de 53,08 L/s). Para o sistema II a situação é similar: 

a demanda projetada para o ano de 2030 é de 298,41 L/s e a capacidade de atendimento é de 

262,00 L/s (déficit de 36,41 L/s). Para ambos os sistemas, o GADSP é de 113,90%, corroborando 

a análise previa feita no parágrafo anterior. Com um déficit de 13,90% na capacidade de oferta 

para o ano de 2030, os sistemas I e II serão alvo da análise de alternativas a ser elaborada por 

este estudo. 

Para o sistema III, o GADSP foi definido em 70,29%, uma vez que o sistema tem capacidade 

operacional de 4,58 L/s e a demanda estabelecida para o ano de 2030 é de 3,22 L/s, remetendo 

a um nível satisfatório no atendimento. 

4.1.7 Sistemas Produtores de Santa Gertrudes 

O sistema de abastecimento de água municipal é operado por empresa privada, a BRK Ambiental 

- Santa Gertrudes S.A. que atende 100% da população urbana, a partir de duas captações 

subterrâneas e uma captação superficial no Córrego Santa Gertrudes. A estrutura do sistema 

municipal é composta por dois subsistemas, de acordo com o que segue: 
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✓ Sistema ETA – Velório: a água que abastece o reservatório Velório é proveniente da captação 

superficial do córrego Santa Gertrudes, que passa por tratamento na ETA Santa Gertrudes; 

✓ Sistema ETA – Vigorelli: o reservatório Vigorelli recebe uma mistura das águas provenientes 

tanto dos poços 7 e 9, quanto da captação do córrego Santa Gertrudes. Essa mistura ocorre 

pois a água proveniente do manancial subterrâneo (aquífero Tubarão) apresenta altos teores 

de flúor. Para manter a operação destes poços sem oferecer prejuízo ao abastecimento 

público, o sistema promove uma diluição desta concentração utilizando a água proveniente 

da ETA. 

Apesar do conhecimento obtido junto aos técnicos da concessionária sobre o pormenor descrito 

para o sistema ETA – Vigorelli, não foram detalhadas as proporções que a definem. Com isso, o 

estudo do GADSP aqui elaborado não considerará essa situação, sendo pautado em dois sistemas 

isolados, sendo um abastecido pelo manancial superficial e outro, pelo manancial subterrâneo.  

A definição da capacidade do sistema ETA – Vigorelli foi estabelecida em função da capacidade 

de ambas as estruturas analisadas (ETA e Estação Elevatória de Água Bruta), que é de 70,00 L/s 

para ambas as estruturas. A Tabela 4.7 traz um resumo das vazões captadas em cada subsistema 

considerando um período de funcionamento diário máximo dos poços de 20 horas. 

TABELA 4.7 - CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SISTEMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES 

Captação Sistema Manancial 
Capacidade 

(L/s) 
Localidade 

Superficial ETA - Vigorelli Córrego Santa Gertrudes 70,00 

Distrito Sede 

 Subterrânea ETA – Velório 

Poço 7 – Jequitibás II Tubarão 

6,73 

Poço 9 – Jequitibás III  

Total 76,73 
 

Elaboração: Engecorps, 2019. 

 

A análise do GADSP para os sistemas do município de Santa Gertrudes evidencia uma situação 

crítica quanto ao atendimento das demandas estimadas para o ano de 2030. O sistema ETA- 

Velório apresenta uma capacidade de 70 L/s para atender uma projeção de demanda de 70,75 

(GADSP = 101,07%). Já o sistema ETA – Velório apresenta uma capacidade operacional de 

6,73 L/s frente a uma demanda estimada em 9,40 L/s para o ano de 2030 (GADSP = 139,82%). 

A partir destas constatações, fica estabelecida a criticidade no atendimento futuro para ambos os 

sistemas municipais e, consequentemente, a necessidade de avaliação de alternativas locacionais 

e tecnológicas que venham a suprir estes déficits (0,75 L/s para ETA – Velório e 2,68 L/s para ETA 

– Vigorelli). 

4.1.8 Sistemas Produtores de Piracicaba 

O sistema de abastecimento de água municipal é operado pelo Serviço Municipal de Água e 

Esgoto – SEMAE Piracicaba, que atende 100% da população urbana através de 6 sistemas de 

abastecimento de água, captando água a partir de 4 mananciais superficiais e 4 poços (Distritos 

de Tupi e Tanquinho no aquífero Tubarão), conforme o disposto a seguir. 
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✓ Sistema I (Captação Rio Corumbataí): é responsável pela principal produção de água do 

município e abastece não só a sede, mas também o distrito de Artemis. A vazão captada no 

rio Corumbataí (na porção mais baixa da bacia) é encaminhada para tratamento na ETA 

Capim Fino, com capacidade de 2.000 L/s (já considerando a sobrecarga). Uma vez tratada 

(tratamento convencional – ciclo completo), tem como destinos principais: o abastecimento 

no distrito de Santa Teresinha de Piracicaba,o distrito de Artemis e a sede municipal. Parte 

da vazão bruta captada no Rio Corumbataí é encaminhada para tratamento nas ETAs Luiz de 

Queiroz 1 e 2 (Sistema II).  

✓ Sistema II (Captação Rio Piracicaba): o Sistema II, assim como o Sistema I, abastece a sede 

do município, além de, eventualmente, encaminhar ao distrito de Tupi (Sistema III) uma 

vazão incremental à vazão produzida pelas captações subterrâneas existentes no local. A 

peculiaridade deste sistema está na qualidade da água captada no Rio Piracicaba que, 

eventualmente, por apresentar uma qualidade aquém do nível de tratabilidade, demanda do 

Sistema I uma vazão para diluição. Somente após esta mistura, a água se enquadra nos 

padrões de tratabilidade e é encaminhada para as ETAs Luiz de Queiroz 1 e 2, com 

capacidade máxima de tratamento de 400L/s e 350 L/s, respectivamente. Quando não se 

observa esse quadro de deterioração da qualidade da água do rio Piracicaba e prejuízo da 

tratabilidade, a vazão oriunda da captação do rio Corumbataí continua sendo acrescida no 

sistema II para atender a demanda local. Após o tratamento (convencional - ciclo completo), 

a água produzida abastece a sede municipal e, havendo necessidade, parte é encaminhada 

para o distrito de Tupi. Vale dizer que os rios Piracicaba e Corumbataí apresentam em 

algumas épocas problemas de qualidade. 

✓ Sistema III (Distrito de Tupi): o distrito de Tupi conta com três poços tubulares (Poços 02, 03 

e 04) para o abastecimento local, associados ao aquífero Itararé, com capacidade para 

produzir um total de 8,12 L/s. Além dessa vazão, há um aporte oriundo do Sistema II com 

uma vazão tratada não determinada. A água captada nos poços tubulares do distrito passa 

por um processo de desinfecção simples (adição de cloro e flúor). 

✓ Sistema IV (Distrito de Tanquinho): o distrito de Tanquinho é abastecido pela água captada 

em um poço tubular associado ao aquífero Itararé, com capacidade para produzir 1,29 L/s, 

sendo tratada com adição de cloro e flúor.  

✓ Sistema V (Distrito de Ibitiruna): O distrito de Ibitiruna (com capacidade de produção de 

1,4 L/s) é abastecido pela água captada na nascente Ibitiruna, com uma vazão média de 

0,2 L/s, tratada com adição de cloro e flúor e encaminhada para o sistema de distribuição 

local.  

✓ Sistema VI (Distrito de Anhumas): o distrito de Anhumas é abastecido por uma captação 

superficial no Ribeirão Anhumas, com uma vazão média captada de 5,8 L/. Sua capacidade 

de produção é de 14,0 L/s) A água é encaminhada para tratamento (Tipo Convencional – 

ciclo completo) na ETA Anhumas. 
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A Tabela 4.8 traz um panorama das capacidades determinadas para cada subsistema 

considerando um período de funcionamento diário máximo dos poços de 20 horas. 

TABELA 4.8 - CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SISTEMAS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 

Captação Sistema Manancial Capacidade (L/s) Atendimento 

Superficial  

Sistema I Rio Corumbataí  2.000,00 Sede e distrito de Artemis 

Sistema II Rio Piracicaba  750,00 Sede  

Subterrânea 

Sistema V Nascente Ibitiruna  1,4 Distrito Ibitiruna 

Sistema VI Ribeirão Anhumas  14,0 Distrito Anhumas 

Sistema III 3 poços  8,12 Distrito de Tupi  

Sistema IV 1 poço  1,29 Distrito de Tanquinho 

Total 2.774,81 
 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A capacidade estabelecidas para os sistemas I e II foram definidas em função da capacidade de 

operação das suas respectivas ETAs, que apresentam vazão de operação máxima inferior as 

vazões das respectivas elevatórias de água bruta.  

O município apresenta um controle rígido com relação às vazões que entram no sistema de 

abastecimento. As estações de tratamento de água em operação apresentam macromedição e o 

índice de hidrometração é de mais de 99%.  

Assumindo que o sistema I tenha a responsabilidade pelo atendimento de 99,28% da demanda 

municipal, o GADSP a ele associado permaneceria dentro da faixa da satisfatoriedade, uma vez 

que as demandas para os anos de 2030 e 2040 (respectivamente 1.486,41 L/s e 1.544,22 L/s) 

estão plenamente atendidas pela capacidade operacional do sistema (2.000 L/s). 

O sistema IV que abastece o distrito de Tanquinho possui uma capacidade de 1,29 L/s, suficiente 

para atender a demanda do ano de 2030 igual a 0,87 L/s, gerando um GADSP igual à 67,36%. 

Para o sistema III, que possui uma capacidade de 8,12 L/s, para atender à demanda do ano 2030 

igual a 5,47 L/s, o GADSP também é igual a 67,36%. 

O sistema V apresenta capacidade operacional de 1,4 e, frente a uma demanda de 0,13 L/s 

estimada para 2030, apresenta uma GADSP de 9,62%. Por fim, o sistema VI, que apresenta 

capacidade operacional de 14,0 L/s, traz um GADSP de 27,91%, uma vez que a demanda 

projetada para 2030 é de 3,91. 

A partir deste panorama, fica estabelecida uma condição satisfatória no município de Piracicaba 

para todos os sistemas produtores.  

4.1.9 Sistemas Produtores de Charqueada 

O sistema de abastecimento de água no município de Charqueada, operado pela Companhia 

Estadual, a SABESP, atende 100% da população urbana, e conta com dois mananciais 

superficiais, conforme apresentado na Tabela 4.9. 
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TABELA 4.9 - CAPACIDADE DAS CAPTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA 

Captação Sistema Manancial 
Capacidade 

(L/s) 
Localidade 

Superficial 

Sistema I Ribeirão Água Branca  60,00 

Distrito Sede, Distrito Paraisolândia, 

Condomínio Itaqueri, Santa Luzia, 

Recreio 

Sistema II 
Lago Quilombo de São 

Francisco 
15,00 Distrito Paraisolândia 

Total 75,00 
 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A captação superficial que atende a maior parte da demanda do município está situada fora da 

bacia do Rio Corumbataí, havendo assim uma transposição das águas do Ribeirão Água Branca 

(UGRHI 13) para ser consumida por boa parte da população do município, atendendo a quatro 

localidades: a sede municipal, o Condomínio Itaqueri, as localidades de Santa Luzia e de Recreio. 

Além disso, parte da vazão deste sistema é encaminhada para o sistema de Paraisolândia, onde 

incrementa a vazão que abastece o distrito de mesmo nome. Por não se ter dimensão da vazão 

que é encaminhada para Paraisolândia, este sistemas não serão tratados de forma integrada nesta 

análise. 

A ETA Água Branca, com capacidade para tratar 60,00 L/s (já considerando a sobrecarga) 

processa água bruta proveniente do Ribeirão Água Branca. A água bruta captada passa por um 

tratamento convencional antes de ser encaminhada para a distribuição. Encontra-se em fase de 

projeto e licenciamento o tratamento do lodo desta ETA. 

A ETA Paraisolândia, com capacidade para tratar 15,00 L/s (já considerando a sobrecarga), 

processa água bruta proveniente do Afluente do Ribeirão Paraíso (Lago Quilombo de São 

Francisco), possui macromedição automática e no momento encontra-se ativa. A água bruta 

captada passa por tratamento convencional e segue para a distribuição no distrito. 

Para a análise do GADSP no município de Charqueada serão considerados para a definição das 

capacidades dos sistemas as capacidades das ETAs, uma vez que não há disponibilidade de 

informação acerca da operação das EEABs. 

É importante salientar que como uma contingência para o Sistema I (Sede), o município mantém 

dois pontos de captação em stand by, sendo um localizado no Ribeirão Araquá, (vazão 

operacional de 45,5 L/s) e outro no Córrego Nagib, um afluente do Ribeirão Araquá (vazão 

operacional de 10 L/s). 

Com uma demanda estimada em 52,73 L/s para o ano de 2030, o GADSP do sistema I ficou 

defindo em 87,88%, uma vez que apresenta uma capacidade de 60 L/s. O sistema II, por sua 

vez, apresenta uma capacidade de 15 L/s e a demanda estimada para 2030 é de 6,06 L/s, o que 

gerou um GADSP de 40,39%. 

Com estes valores para o GADSP, os sistemas I e II imputam ao município de Charqueada uma 

condição satisfatória no atendimento às demandas futuras, mesmo sem consideraros dois pontos 

de captação mantidos em stand by no Ribeirão do Araquá e no Córrego Nagib. 
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4.1.10 Sistemas Produtores de Cordeirópolis 

O município de Cordeirópolis tem 96% do seu território localizado fora dos limites da bacia do 

Rio Corumbataí, inclusive no que diz respeito à área de atendimento do seu sistema municipal 

de abastecimento e das duas captações superficiais que suprem a sua demanda. Seu sistema de 

abastecimento é operado pelo SAAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto, que atende 100% da 

população urbana, sendo realizado exclusivamente por captações superficiais, conforme 

apresentado na Tabela 4.10.  

A sua operação é sustentada pela produção da ETA Cordeirópolis, com capacidade para tratar 

110 L/s, que é abastecida pelas captações do Córrego do Cascalho, da Represa Santa Maria e do 

Córrego Ibicaba. A vazão captada nestes pontos totaliza 70 L/s e passa por tratamento 

convencional antes de ser distribuída no Distrito Sede. 

TABELA 4.10 - CAPACIDADE DAS CAPTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS 

Captação Sistema Manancial 
Capacidade 

(L/s) 
Localidade 

Superficial 
Sistema 

Municipal 

Represa do Mirante (Córrego Cascalho) 

110,00 Distrito Sede Represa Santa Marina (Córrego Cascalho) 

Córrego Ibicaba 

Total 110,00 
 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Cabe destacar que, segundo informações obtidas na visita técnica, o município irá concluir até 

o mês de dezembro de 2019, uma segunda estação de tratamento de água (ETA Nova) que 

dobrará a capacidade de produção de água tratada. 

Para a determinação da capacidade do sistema foi considerada a capacidade de operação da 

Estação de Tratamento de Água por não haver dados disponíveis referentes à capacidade 

operacional da Estação Elevatória de Água Bruta. Desta forma, a capacidade do sistema 

(110,00 L/s) foi confrontada com a demanda de 138,68 L/s, estimada para o ano de 2030. Esta 

relação traz a tona uma situação de criticidade, uma vez que o GADSP assumiu a ordem de 

126,07%, representando um déficit de 28,68 L/s.  

4.1.11 Sistemas Produtores de Itirapina 

O sistema de abastecimento municipal é suprido essencialmente por água subterrânea 

proveniente do sistema aquífero Guarani (SAG), operado pela Secretária Municipal de 

Saneamento Básico de Itirapina que atende 85,08% da população urbana que é atendida por 5 

sistemas de abastecimento de água, captando água a partir de 8 poço tubulares, associados ao 

aquífero Guarani (Formação Botucatu/Pirambóia). 

A Tabela 4.11 traz um resumo das vazões captadas em cada subsistema considerando um 

período de funcionamento diário máximo dos poços de 20 horas. 
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TABELA 4.11 - CAPACIDADE DAS CAPTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA 

Captação Sistema Manancial 
Capacidade 

(L/s) 
Localidades 

Subterrânea 

Sistema I 

Poço Local-002-DAEE 217-007  

58,86 Distrito Sede 

Poço Local-009-DAEE 191-0202  

Sistema II Poço Local-012-DAEE 192-0033  4,66 Planalto da Serra Verde 

Sistema III 

Poço Local-006-DAEE 217-0005  

9,00 Estância Jardim de Ubá 

Poço Local-008-DAEE 217-0012  

Sistema IV Poço Local-010-DAEE 217-0033  2,48 Distrito Itaqueri da Serra 

Sistema V 

Poço Local-005-DAEE 191-0006  

41,47 Balneário Santo Antônio 

20180018872-JNU 

Total 116,45 
 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

O limite geográfico que determina esta divisão hidrográfica (bacia do Rio Corumbataí) divide 

também o próprio distrito da sede municipal, deixando a sua menor porção dentro da bacia do 

Rio Corumbataí. Além de parte do distrito Sede, o Balneário Santo Antônio também está 

localizado fora do território da bacia.  Entretanto o aquífero explotado está presente em todo o 

território do município. 

A seguir, estão dispostas as informações para cada um dos sistemas do município, de acordo com 

os dados levantados nos documentos de referência e nas visitas técnicas de campo. 

✓ Sistema I (Distrito Sede): a sede municipal é abastecida por um sistema composto de 2 poços 

com capacidade para produzir, no total, 58,86 L/s. Estes poços, Poço Local - 002 - DAEE 

217-007 e Poço Local - 009 - DAEE 191-0202, estão associados ao Aquífero Guarani 

(Formação Botucatu/Pirambóia). E a água captada nestes poços tubulares passa por um 

processo de desinfecção simples (adição de cloro e flúor).  

✓ Sistema II (Bairro Planalto da Serra Verde): o Bairro Planalto da Serra Verde é abastecido pela 

captação de um único poço tubular (Poço Local - 012 - DAEE 192-0033), com capacidade 

para produzir 4,66 L/s. A água bruta passa por um processo de desinfecção simples, através 

da adição automática de cloro e flúor na saída do poço.  

✓ Sistema III (Estância Jardim de Ubá): este sistema, composto por dois poços (Poço Local - 006 

- DAEE 217-0005 e Poço Local - 008 - DAEE 217-0012) com capacidade para produzir 

8,99 L/s, abastece o Bairro de Estância Jardim de Ubá. Assim como nos demais sistemas, a 

água bruta captada é tratada por um sistema de desinfecção simples através da adição de 

cloro e flúor. 

✓ Sistema IV (Itaqueri da Serra): este sistema abastece o distrito de Itaqueri da Serra é 

estruturalmente semelhante ao sistema do Bairro Planalto da Serra Verde, sendo composto 

por um poço (Poço Local - 010 - DAEE 217-0033) com capacidade para produzir 2,48 L/s. 

Assim como nos demais sistemas, a água bruta captada é tratada por um sistema de 

desinfecção simples através da adição automática de cloro e flúor na saída do poço.  
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✓ Sistema V (Balneário Santo Antônio): o Bairro Balneário Santo Antônio é abastecido pela 

captação de dois poços tubulares (Poço Local - 005 - DAEE 191-0006 e 20180018872-JNU) 

com capacidade para produzir um total de 41,47 L/s. A água bruta captada pelos poços passa 

por um processo de desinfecção simples, através da adição automática de cloro e flúor na 

saída do poço.  

A demanda máxima diária a ser atendida no ano 2030 pelo sistema I é de 36,55 L/s e a 

capacidade operacional é 58,86 L/s, resultando no indicador GADSP  de 62,07%. Para o sistema 

II, o GADSP é igual a 68,34%, uma vez que a capacidade é de 4,66 L/s e a demanda é de 3,18 L/s. 

Já para o sistema III, a demanda projetada para 2030 é de 5,53 e a capacidade operacional do 

sistema é de 8,99 L/s, gerando um GADSP de 61,51%. Para o sistema IV, o GADSP é igual a 

10,25%, uma vez que a capacidade é de 2,48 L/s e a demanda é de 0,25 L/s. Finalmente, o 

GADSP do sistema V é de 68,33%, já que a capacidade do sistema é de 41,47 L/s e a demanda 

projetada para o ano de 2030 é de 28,34 L/s. 

Com este panorama traçado, é seguro afirmar que o município de Itirapina apresenta uma 

condição satisfatória no que diz respeito ao atendimento dos seus sistemas produtores à 

demanda futura. 

4.2 ANÁLISE DE CRITICIDADE QUALITATIVA DO SISTEMA PRODUTOR 

4.2.1 Abordagem Metodológica 

Na verificação da adequação da modalidade do processo de tratamento de água existente face 

à qualidade da água bruta foram consideradas as seguintes modalidades de tratamento: 

✓ Simples Desinfecção; 

✓ Tratamento simplificado - quando não são considerados todos os processos de um tratamento 

completo convencional; 

✓ Tratamento completo convencional - quando são considerados todos os processos: 

coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. 

Para cada modalidade de processo de tratamento de água foram adotados os padrões das classes 

da CONAMA 357: 

✓ Simples Desinfecção - Classe Especial 

✓ Tratamento Simplificado – Classe 1 

✓ Tratamento Convencional – Classe 2 e 3 

A avaliação da qualidade da água bruta foi efetuada através dos dois parâmetros, com base em 

dados de amostragens coletados em ponto de monitoramento localizado no manancial, próximo 

ao local da captação, ou de dados de controle da água bruta, coletados na entrada da estação 

de tratamento de água. 
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Foi dada prioridade aos indicadores diretos de qualidade da água fornecidos pela operadora 

complementados ou substituídos por parâmetros obtidos a partir do monitoramento do 

manancial quando o ponto de monitoramento estiver situado próximo do local da captação (< 

500 m). Os parâmetros selecionados e respectivos limites para águas superficiais estão 

apresentados na Tabela 4.12, no seguimento. 

TABELA 4.12 - PADRÕES DE ADEQUAÇÃO DE PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

SUPERFICIAIS. 

Parâmetro 

PADRÕES 

Desinfecção 

(Classe Especial) 

Simplificado 

(Classe 1) 

Convencional 

(Classes 2 e 3) 

Cor (UC) 15 15 75 

Turbidez (UT) 1 40 100 

Elaboração: Engecorps, 2019. Fonte: Resolução  CONAMA º 357/05. 

 

Para águas subterrâneas, a análise de criticidade dos sistemas produtores levou em consideração 

três indicadores de qualidade propostos pelo Atlas – ANA de Abastecimento Urbano de Água 

(ANA, 2010), comparando os valores obtidos em análises com os respectivos limites 

estabelecidos (sólidos dissolvidos totais – TDS - 1.000 mg/L; dureza total – 500 mg/L; e ferro - 

0,3 mg/L). 

A análise levou em consideração sobretudo os dados de análises de água bruta de poços 

repassados pelos próprios municípios. 

Quanto aos poços, normalmente a desinfecção simples com cloro (e eventual inserção de flúor) 

é condição necessária, mas nem sempre suficiente se os limites dos parâmetros superarem os 

valores indicados (VMPs), podendo eventualmente ser necessárias unidades complementares no 

processo de tratamento. No tópico 3.3.3, já foi proposta como medida o monitoramento de 

água bruta pela concessionária, com parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 396/2008 

(consumo humano) ou, minimamente, os parâmetros indicados na Resolução CNRH n. 

107/2010 e mais as não conformidades históricas observadas nas redes da CETESB. Em caso das 

análises de água bruta dos poços indicarem existência de não conformidades, pode-se demandar 

tratamento adicional além da desinfecção simples. 

4.2.2  Sistemas Produtores de Analândia 

O sistema produtor de água do município de Analândia utiliza majoritariamente água 

subterrânea (7 poços), que passa por desinfecção simples com cloro e também é feita a adição 

de flúor. Conta ainda com duas captações superficiais: uma na Fonte São Francisco e outra no 

Córrego do Retiro, as quais só operam em caráter emergencial. Em ambas a água bruta captada 

passa por desinfecção simples com cloro e também é feita a adição de flúor. 

Devido à qualidade de suas águas e principalmente ao clima Analândia passou em 1966 à 

categoria de Estância Climática e é um dos 12 municípios paulistas com essa classificação. A 

Fonte São Francisco constitui uma das inúmeras nascentes do Rio Corumbataí. 
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Na ausência de dados de qualidade de água bruta (cor e turbidez, no caso de águas superficiais; 

sólidos dissolvidos totais, dureza total e ferro no caso de águas subterrâneas) não foi possível 

concluir sobre a adequação do processo de tratamento existente.  

A menos que a Fonte São Francisco e o Córrego do Retiro se enquadrem como “classe especial”, 

haverá necessidade de complementação do processo de tratamento após a realização de ensaios 

de tratabilidade. 

No caso de águas subterrâneas, dados das redes de monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas da CETESB indicam um ponto localizado em Analândia (poço de monitoramento 

no aquífero Guarani), com não conformidade para o parâmetro ferro (indicado no Atlas – ANA, 

2010), demandando atenção. Outros dois pontos localizados em Itirapina (município ao lado; 

poços também no aquífero Guarani) apresentaram não conformidades históricas para ferro, 

reforçando esta necessidade de atenção. 

4.2.3 Sistemas Produtores de Corumbataí 

O sistema produtor de água do município de Corumbataí utiliza água bruta proveniente de 3 

mananciais superficiais: Ribeirão Boa Vista, Afluente do Córrego Lageado e Córrego Monte 

Alegre; e do aquífero Tubarão através de dois poços. Tanto para as águas superficiais quanto 

para as águas subterrâneas o tratamento utilizado é tratamento simples por desinfecção com 

adição de cloro. No sistema alimentado por água superficial é adicionado flúor também. 

Na ausência de dados de qualidade de água bruta das águas superficiais (cor e turbidez), não foi 

possível concluir sobre a adequação do processo de tratamento existente.  

Entretanto, a menos que os mananciais superficiais se enquadrem como “classe especial”, há 

necessidade de complementação do processo de tratamento após a realização de ensaios de 

tratabilidade. 

No caso de águas subterrâneas, foram fornecidos dados de qualidade da água bruta dos poços 

utilizados pelo município em seu abastecimento: três análises de cada poço (Nosso Recanto e 

Jacutinga), de setembro de 2017, abril de 2018 e novembro de 2018, inclusive para os 

parâmetros sólidos dissolvidos totais (todos os resultados < 1.000 mg/L, com valor máximo de 

423 mg/L), dureza total (todos os resultados < 500 mg/L, com valor máximo de 114 mg/L) e ferro 

(todos os resultados < 0,3 mg/L, com valor máximo de 0,11 mg/L), portanto, em condição 

adequada (não crítica) quanto a estes parâmetros indicativos do Atlas – ANA (2010). No entanto, 

trata-se de um número reduzido de análises para uma conclusão mais consistente. 

4.2.4 Sistemas Produtores de Ipeúna. 

O sistema produtor de água do município de Ipeúna utiliza água bruta proveniente do Córrego 

São João do Lageado e do aquífero Tubarão (através de cinco poços). A água bruta proveniente 

dos poços passa por um processo de desinfecção simples antes de ser encaminhada para a 

distribuição.  



-103- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

A captação superficial em um barramento do córrego São João do Lageado atende ao 

condomínio Portal dos Nobres. A água bruta captada é encaminhada para uma estação de 

tratamento convencional, sendo, portanto compatível com o enquadramento do manancial 

(classe 2). 

Os valores médios mensais do parâmetro Turbidez estão apresentados na Tabela 4.13 a seguir. 

TABELA 4.13 - VALORES MÉDIOS MENSAIS DE TURBIDEZ – CÓRREGO SÃO JOÃO DO LAGEADO 

Município  Mês Turbidez Média (UNT) 

Ipeúna 

dez/17 13,57 

jan/18 72,52 

fev/18 73,00 

abr/18 19,83 

mai/18 23,30 

jun/18 18,71 

jul/18 19,87 

ago/18 16,95 

set/18 18,81 

out/18 15,18 

nov/18 17,03 

Média 35,21 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Observa-se uma média anual para o parâmetro Turbidez bem inferior ao limite para tratamento 

convencional de 100 UT. Os maiores valores ocorrem nos meses de Janeiro e fevereiro e também 

são inferiores ao limite. Portanto pode-se concluir que o processo de tratamento da ETA Portal 

dos Nobres é adequado. 

Quanto às águas subterrâneas, foram fornecidos dados de qualidade da água bruta de três dos 

cinco poços utilizados pelo município em seu abastecimento (poços 03, 04 e 06), mas não para 

os parâmetros propostos pelo Atlas – ANA (2010): sólidos dissolvidos totais, dureza total e ferro. 

Assim, não foi possível concluir sobre a adequação do processo de tratamento existente. 

4.2.5 Sistemas Produtores de Rio Claro 

O sistema produtor de água do município de Rio Claro utiliza água bruta proveniente de dois 

mananciais superficiais: Rio Corumbataí (tratada na ETA Rio Claro II, do tipo convencional) e 

Ribeirão Claro (ETA Rio Claro I, do tipo convencional), e do aquífero Tubarão (através de quatro 

poços, que atendem o distrito de Ferraz). A água bruta proveniente dos poços passa por um 

processo de desinfecção simples antes de ser encaminhada para a distribuição. 

O tratamento convencional utilizado para os mananciais superficiais é compatível com o 

enquadramento dos mesmos (classe 2). 

Quanto às águas subterrâneas, dados de uma análise no poço 4 e de uma análise de mistura dos 

poços do Distrito de Ferraz não indicaram não conformidades na qualidade de água bruta para 

os parâmetros de ANA (2010) - sólidos dissolvidos totais, dureza total e ferro.  No entanto, trata-
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se de um número reduzido de análises e não de todos os poços em separado, para uma 

conclusão mais consistente. 

4.2.6 Sistemas Produtores de Santa Gertrudes 

A água bruta captada no Córrego Santa Gertrudes é tratada através de processo de tratamento 

convencional completo que é adequado como demonstra os valores médios mensais de 

Turbidez apresentados na Tabela 4.14, a seguir. 

TABELA 4.14 - VALORES MÉDIOS MENSAIS DE TURBIDEZ – CÓRREGO SANTA GERTRUDES 

Município  Mês Turbidez Média (UNT) 

Santa Gertrudes 

nov/17 44,54 

dez/17 26,42 

jan/18 31,16 

fev/18 24,00 

mar/18 38,00 

abr/18 16,51 

mai/18 9,51 

jun/18 8,37 

jul/18 8,77 

ago/18 12,70 

set/18 19,07 

out/18 45,88 

nov/18 45,81 

dez/18 26,05 

Média 25,49 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Observa-se uma média anual para o parâmetro Turbidez bem inferior ao limite para tratamento 

convencional de 100 UT. Os maiores valores ocorrem nos meses de Outubro e Novembro e 

também são inferiores ao limite.  

No caso de águas subterrâneas, a água dos poços sofre desinfecção simples (cloro), além de 

inserção de flúor. 

Foram fornecidos dados de qualidade da água bruta dos dois poços utilizados para 

abastecimento público: ambos com duas análises completas (Resolução CONAMA 396/2008), 

de coletas efetuadas em fevereiro e outubro de 2018. Os resultados de sólidos dissolvidos totais 

(todos < 1.000 mg/L) e ferro (todos < 0,3 mg/L), indicaram condição adequada (não crítica) 

quanto a estes parâmetros indicativos do Atlas – ANA (2010). Não foram fornecidos dados de 

dureza total. No entanto, trata-se de um número reduzido de análises, para uma conclusão mais 

consistente. 

4.2.7 Sistemas Produtores de Piracicaba 

Em Piracicaba a água captada nos poços tubulares passa por um processo de desinfecção simples 

(adição de cloro e flúor). A água bruta superficial  é tratada nas ETAs 1 e 2 Luiz de Queiroz e na 

ETA 3 – Capim Fino. A Tabela 4.15, no seguimento, mostra os dados médios mensais de Turbidez 
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e Cor disponibilizados sinalizando os valores mensais acima dos limites adotados de 100 UT e 

75 UC, respectivamente. 

TABELA 4.15 - VALORES MÉDIOS MENSAIS DE TURBIDEZ E COR – RIO CORUMBATAÍ 

Município  Mês Turbidez  Cor  

Piracicaba 

dez/17 135,84 197,97 

jan/18 339,36 389,08 

fev/18 142,89 215,83 

mar/18 218,17 314,56 

abr/18 55,68 108,28 

mai/18 26,45 82,50 

jun/18 22,55 77,14 

jul/18 16,38 62,08 

ago/18 45,93 129,12 

set/18 33,56 96,08 

out/18 193,38 289,65 

nov/18 131,15 243,82 

dez/18 117,91 234,86 

Média 113,79 187,77 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Quanto às águas subterrâneas, foram fornecidos dados de análises de água bruta dos 4 poços em 

operação para abastecimento público (3 em Tupi e 1 em Tanquinho; todos no aquífero Tubarão), 

em coletas efetuadas em fevereiro e de dezembro de 2017. Os resultados para os parâmetros 

sólidos dissolvidos totais (todos os resultados < 1.000 mg/L, com valor máximo de 289 mg/L) e 

ferro (todos os resultados < 0,3 mg/L), portanto, em condição adequada (não crítica) quanto a 

estes parâmetros indicativos do Atlas – ANA (2010). Não foram fornecidos dados de dureza total. 

No entanto, trata-se de um número reduzido de análises, para uma conclusão mais consistente. 

4.2.8 Município de Charqueada 

Quanto às águas subterrâneas, atualmente não há poços sendo utilizados para abastecimento 

público em Charqueada, portanto, não há dados que permitam avaliação da criticidade. 

4.2.9 Município de Cordeirópolis 

Quanto às águas subterrâneas, atualmente não há poços sendo utilizados para abastecimento 

público em Cordeirópolis, portanto, não há dados que permitam avaliação da criticidade. 

4.2.10 Município de Itirapina 

Quanto às águas subterrâneas, foram fornecidos dados de qualidade da água bruta de sete dos 

oito poços utilizados pelo município em seu abastecimento (exceto do poço mais recente, 

instalado em março/2019), sendo três análises em cada poço: dezembro de 2017, maio de 2018 

e dezembro de 2018. Os resultados encontrados foram os seguintes: sólidos dissolvidos totais 

(todos os resultados < 1.000 mg/L, com valor máximo de 26,1mg/L), dureza total (todos os 

resultados < 500 mg/L, com valor máximo de 20,0 mg/L) e ferro (todos os resultados < 0,3 mg/L), 
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portanto, em condição adequada (não crítica) quanto a estes parâmetros indicativos do Atlas – 

ANA (2010). No entanto, trata-se de um número ainda reduzido de análises, para uma conclusão 

mais consistente. 

4.2.11 Eventos de Turbidez e Cor Elevadas no Tratamento de Água 

A avaliação da criticidade qualitativa dos sistemas de tratamento e abastecimento foi realizada 

no item 4.2 do Produto 03. Na análise, adotaram-se os valores de referência do CONAMA 357 

para a avaliação da adequabilidade do sistema de tratamento à qualidade da água bruta. Para 

águas de classe 2 ou 3, considera-se que o tratamento convencional, consistindo de coagulação 

e floculação, sedimentação, filtração e desinfecção, é adequado até valores de cor igual a 75 UC 

e turbidez igual a 100 NTU, conforme apresentado na Tabela 4.12. Valores acima destes podem 

ser considerados elevados, e devem ser tratados como eventos extremos. A equipe de operação 

dos sistemas responsáveis pelo tratamento da água deve estar preparada para estes eventos, e 

possuir rotinas operacionais para responder à sua ocorrência.  

A avaliação para os sistemas abastecidos por mananciais superficiais na Bacia do Corumbataí 

mostrou que: 

✓ Piracicaba: a água bruta da cidade de Piracicaba apresenta turbidez média anual igual a 

113,8 NTU e média de cor de 187,8 UC. A média mensal é acima de 300 NTU e cor acima 

de 300 UC em meses associados a chuvas intensas, como dezembro de janeiro. As três ETAs 

da cidade são do tipo convencional (coagulação e floculação, sedimentação, filtração e 

desinfecção); 

✓ Rio Claro: apesar de não haver dados disponíveis sobre a qualidade da água bruta, a equipe 

técnica do DAAE informou que a ETA recebe água com turbidez e cor elevadas em períodos 

de chuva. Foi relatado que a turbidez horária máxima chega a 1000 NTU nos pontos de 

captação, e que a água frequentemente apresenta cor elevada (acima de 75UC). As duas 

ETAs que realizam o tratamento para abastecimento são do tipo convencional (coagulação e 

floculação, sedimentação, filtração e desinfecção); 

✓ Analândia e Corumbataí: não há dados disponíveis sobre a qualidade da água bruta captada 

nos mananciais superficiais. A água passa somente por desinfecção antes da distribuição, o 

que indica que o sistema precisa de melhoria caso a qualidade seja comprometida em 

eventos chuvosos; 

✓ Santa Gertrudes: a água bruta, captada no córrego Santa Gertrudes, apresenta turbidez média 

anual de 25,5 NTU. A média mensal de turbidez e cor foi abaixo dos limites de 100NTU e 

75 UC. A ETA responsável pelo tratamento é do tipo convencional (coagulação e floculação, 

sedimentação, filtração e desinfecção) ; 

✓ Ipeúna: somente um condomínio é atendido pela captação no córrego São João do Lageado, 

que apresenta média anual de turbidez igual a 35,2 NTU. A ETA que realiza o tratamento é 

do tipo convencional, e, portanto adequada com o enquadramento do manancial (classe 2). 
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✓ Charqueada, Cordeirópolis, Itirapina: não há dados disponíveis sobre esses municípios.  

Conforme identificado na avaliação qualitativa, as cidades de Rio Claro e Piracicaba são aqueles 

que apresentam nível de criticidade mais elevado frente a eventos extremos. Em seguida, são 

apresentadas considerações sobre a tratabilidade da água bruta e melhorias operacionais e 

institucionais que podem ser realizadas em eventos de turbidez e cor acima da média. 

Considerações sobre turbidez e cor e sua influência no tratamento  

A qualidade da água bruta impacta diretamente a tratabilidade da água, especialmente quando 

a fonte primária de água bruta é de captações de águas superficiais (Crittenden et al,2012). 

Turbidez e cor são dois dos parâmetros rotineiramente monitorados pelos sistemas de tratamento 

de água da bacia do Corumbataí, e por isso são adotados como referência para a sugestão de 

medidas operacionais dos sistemas existentes.  

Turbidez na água é provocada pela presença de partículas em suspensão. A dispersão da luz 

pode ser causada por partículas coloidais, micro-organismos, matéria orgânica particulada e 

presença de silte ou argila. A medição da turbidez requer o uso de um turbidímetro, 

equipamento que possui uma fonte de luz (incandescente ou diodo) e um sensor que mede a 

dispersão da luz. O comprimento de onda incidindo na amostra analisada e as condições do 

turbidímetro utilizado afetarão o valor de turbidez (Crittenden et al,2012).  

A dispersão da luz é influenciada pelo tamanho, forma, composição e índice refrativo das 

partículas presentes na água, sendo possível identificar partículas que absorvem a maior parte da 

luz incidente. Assim, é possível que águas com mesma turbidez possuam partículas com 

características distintas, o que influencia as condições de coagulação (Crittenden et al,2012). Não 

é assim recomendado comparar diferentes fontes de água com base somente neste parâmetro 

(Di Bernardo et al, 2011). A turbidez é uma das características com maior variabilidade no 

tratamento de água e é utilizada principalmente no controle do processo de tratamento e para 

fins regulatórios (Crittenden et al,2012).  

Cor é considerada um parâmetro secundário de qualidade da água, e que causa efeitos adversos 

estéticos. Segundo a definição Crittenden et al (2012), cor é uma indicação da concentração de 

matéria dissolvida orgânica (ácidos húmicos e fúlvicos) e de turbidez da água. Além de matéria 

orgânica, a presença de formas iônicas de ferro e manganês pode influenciar na cor. Por isso, a 

cor é diretamente relacionada ao pH da água, devido ao efeito deste na ionização das espécies 

dissolvidas. Além disso, quando causada pela presença de matéria orgânica natural, a cor 

depende do tamanho molecular das substâncias húmicas presentes. Estas características são 

dependentes da fonte de matéria orgânica e variam conforme o manancial (Crittenden et al, 

2012). 

A distinção entre cor aparente e verdadeira deve ser feita. Como a turbidez (presença de sólidos 

suspensos) influencia a cor da água, a medição da amostra não filtrada resulta na cor aparente. 

A chamada cor verdadeira, sem influência de turbidez, é determinada após filtração em 

membrana (0,45 µm). Colorímetros são utilizados na determinação da cor, por meio da 
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quantificação da absorção dos comprimentos de onda no espectro visível. Por isso, cor e 

absorção a 254 nm, um indicador da presença de substâncias húmicas e formação de 

subprodutos da desinfecção, são relacionadas. Assim, é necessário monitoramento da 

concentração de carbono orgânico e das condições de desinfecção em águas que apresentam 

cor verdadeira alta (Crittenden et al,2012).  

O tratamento convencional de água é tipicamente usado para tratar águas superficiais com cor 

alta (superior a 20 UH). O emprego de processos oxidativos avançados para auxiliar na remoção 

de cor deve ser vista com cautela, devido à presença de matéria orgânica na água. Oxidação 

com cloro, normalmente empregada para remoção de cor, provoca a formação de subprodutos 

prejudiciais à saúde humana quando oxida matéria orgânica natural (Crittenden et al, 2012).  

Considerações sobre os processos de coagulação e floculação e o uso de sais metálicos na 

coagulação 

A coagulação assistida consiste na adição de um auxiliar de coagulação, normalmente o 

policloreto de alumínio (PAC), cloreto férrico (FeCl3) ou sulfato de alumínio, para desestabilizar 

partículas suspensas, coloidais e dissolvidas e reduzir as forças repulsivas entre elas. A 

desestabilização das cargas das partículas permite que, posteriormente, o processo de floculação 

ocorra. Neste, ocorre agregação do material particulado suspenso e coloidal, formando um floco 

que promove a remoção de partículas suspensas, e adsorvem compostos dissolvidos. Muitas 

vezes, polímeros são utilizados como auxiliares de coagulação, contribuindo para a formação de 

flocos mais estáveis. Os flocos são posteriormente removidos por processos de separação física, 

como precipitação ou flotação (Crittenden et al,2012).  

A coagulação pode ocorrer por mecanismos diferentes, sendo eles a varredura, compressão da 

camada difusa, adsorção-formação de pontes e adsorção-neutralização de cargas. O mecanismo 

dominante dependerá do pH, dosagem de coagulante e características da água, bem como 

processo de tratamento empregado na ETA. Para ETAs que utilizam o processo de sedimentação, 

a varredura é o mecanismo desejável. A varredura requer maiores dosagens de coagulante e 

provoca a formação de precipitados de hidróxido de alumínio ou ferro, o que resulta em flocos 

maiores e velocidade de sedimentação alta. Quando filtração direta é empregada, dosagens 

inferiores de coagulante são empregadas, o que leva à formação de flocos menores por 

predominância do mecanismo de adsorção-neutralização de cargas (Di Bernardo et al, 2011). 

A escolha do coagulante apropriado, dosagem e pH de coagulação é essencial para a otimização 

do tratamento físico-químico na ETA. Águas com alcalinidade elevada requerem dosagens mais 

altas de coagulantes ou de ácido para reduzir o pH para a faixa ideal. Assim, é essencial a escolha 

do coagulante com maior eficiência para a alcalinidade da água bruta. Dos diferentes coagulantes 

utilizados no tratamento de água, o policloreto de alumínio (PAC), sulfato de alumínio e cloreto 

férrico são os mais comuns no Brasil (Di Bernardo et al 2011, Crittenden et al, 2012).  

Polímeros são muitas vezes empregados como auxiliar de coagulação, e, apesar do uso de 

coagulantes naturais ser possível, os sintéticos são mais comuns. Polímeros catiônicos, como o 

polyDADMAC, mostraram ter grande eficiência na coagulação. No entanto, devido ao seu alto 
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custo, são normalmente utilizados como auxiliares na formação de flocos mais estáveis. A seleção 

do tipo de polímero (catiônico, aniônico ou não iônico), depende das características da água 

bruta, e deve ser analisada caso a caso (Crittenden et al, 2012; U.S. EPA, 1999). 

Por causa dos diferentes complexos formados quando da mistura do coagulante na água, é muito 

difícil prever a eficiência e desempenho do processo de coagulação. Assim, ensaios de 

tratabilidade são necessários para a definição das condições ótimas de operação. Dosagens 

típicas de sais de alumínio variam entre 10 a 150 mgAl2O3/L, enquanto para cloreto férrico 

dosagens de 10 a 20 mgFeCl3/L são comuns.  (Crittenden et al, 2012).  

Além da dosagem de coagulante e pH, a mistura do reagente é de extrema importância na 

eficiência do processo de desestabilização das partículas. Quanto mais rápida e eficiente a 

mistura do coagulante na água, mais eficaz será a desestabilização das cargas superficiais 

necessária para a subsequente formação dos flocos. Enquanto a coagulação é um processo 

rápido, da ordem de segundos, a floculação é um processo mais lento que ocorre num período 

de 20 a 45 minutos (Crittenden et al, 2012). 

Jar testes são empregados em estações de tratamento de água para adequar e verificar as 

dosagens de produtos químicos, podendo simular as condições de coagulação e floculação para 

reproduzir as condições de tratamento em escala de laboratório. A Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (U.S.EPA, 1999) recomenda que Jar testes sejam realizados 

diariamente ou sempre que houver variação significativa da qualidade da água bruta.  

É necessário cautela ao interpretar os dados obtidos em escala de laboratório, devido à diferença 

de escala entre ensaios de bancada e operação em escala real. As condições ótimas encontradas 

no laboratório nem sempre serão reproduzidas em campo. Por isso, os resultados dos Jar testes 

devem ser interpretados como tendências e indicações da eficiência da coagulação conforme a 

variação das concentrações (U.S.EPA, 1999) 

4.2.11.1 Ajustes operacionais imediatos e de curto prazo para eventos de alta cor e turbidez  

As ETAs devem ter procedimentos operacionais adequados para responder a alterações na 

qualidade da água bruta. As recomendações apresentadas a seguir são gerais, e devem ser 

ajustadas de acordo com a necessidade e realidade da equipe de operação local.  

As principais alternativas operacionais imediatas e de curto prazo para responder a eventos de 

aumento de turbidez e cor são: 

✓ Ajuste da dosagem de coagulante: a dosagem ótima de coagulante é específica para a água 

bruta tratada, e deve ser determinada pela equipe de operação por meio de ensaios em Jar 

teste. Em eventos de alta turbidez, o ajuste da dosagem é necessário para garantir coagulação 

eficiente. O aumento da dosagem de coagulante requerido não é diretamente proporcional 

ao aumento da turbidez, e por isso devem-se utilizar os resultados obtidos nos ensaios de 

tratabilidade como referência, para que não ocorra desperdício de coagulante. 
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✓ Aumento da frequência da descarga de lodo sedimentado: o aumento da turbidez resultará 

em formação e sedimentação de lodo elevadas. Para não comprometer a qualidade da água 

tratada, sistemas que possuam descarte de lodo mecanizado devem aumentar a frequência 

de descarte, reduzindo o tempo entre acionamentos do removedor mecanizado. Sistemas 

que não possuam descarte automatizado e realizam a retirada do lodo manualmente, devem 

aumentar a frequência de limpeza dos decantadores. O descarte adequado do lodo é 

necessário para que não ocorra arraste de lodo na água decantada, o que compromete a 

operação dos filtros e reduz a carreira de filtração. 

✓ Maior frequência de lavagem dos filtros: o aumento do número de lavagens dos filtros é 

necessário e esperado em situações de turbidez elevada, devido ao aumento da 

concentração de sólidos em suspensão na água bruta. Principalmente em sistemas que não 

possuem remoção de lodo mecanizada, espera-se aumento da turbidez da água decantada, 

o que reduz a carreira de filtração. Normalmente, espera-se intervalo entre lavagens de 24 

horas. Em eventos de turbidez elevada, o intervalo pode ser reduzido para até 6 horas. Estes 

valores estão sujeitos a grande variabilidade e dependem das condições de projeto do filtro 

e da eficiência das unidades a montante. 

✓ Emprego de pré-oxidação para remoção de cor: quando evidenciado que o aumento da cor 

é relacionado à concentração de substâncias húmicas ou metais (como ferro) na água bruta, 

pode ser necessário empregar processo oxidativo adicional no tratamento. A pré-cloração é 

uma das estratégias comuns adotadas em ETAs, por sua facilidade operacional. A adoção 

dessa prática deve ser realizada com cautela, principalmente se o aumento de cor for 

associado à matéria orgânica natural elevada.  

Os ajustes apresentados são gerais, e devem ser analisados caso a caso, para atenderem às 

necessidades da equipe de operação dos sistemas de tratamento de água. Em sua maioria, 

sistemas antigos, ou trabalhando no limite de sua capacidade, já tornaram estas ações parte de 

sua rotina operacional, como é o caso de Rio Claro e Piracicaba.  

4.2.11.2 Ajustes operacionais de médio e curto prazo para eventos de alta cor e turbidez  

Além das ações apresentadas no item 1.4, mudanças de médio e longo prazo podem ser 

apontadas. Essas alterações devem ser consideradas no contexto da operação da ETA, e sujeitas 

à análise de viabilidade.  

✓ Realização de ensaios de tratabilidade: a realização de estudo completo de tratabilidade, 

inclusive com o teste de diferentes coagulantes e auxiliares de coagulação, permite a 

identificação das condições ótimas de coagulação e floculação. Esta é uma prática que deve 

ser rotineira nas ETAs, ao longo do ano, para apoio da equipe de operação.  

✓ Adequação dos floculadores: caso as ETAs possuam floculadores mecânicos, é importante 

verificar que os mesmos são eficientes e adequados para a câmara de floculação. Alguns dos 

parâmetros a serem verificados são: diâmetro das pás, existência de inversor de frequência e 

soft starter, formação de caminhos preferenciais ou zonas mortas e distribuição de água 
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adequada. A formação adequada dos flocos é essencial para eficiência dos decantadores, e 

consequentemente dos filtros.   

✓ Instalação de módulos de sedimentação de alta taxa em decantadores convencionais: o 

tamanho do floco e distância de sedimentação influenciam na remoção de partículas 

suspensas nos decantadores. Para reduzir a distância de sedimentação das partículas reduz, 

e aumentar o número de partículas que sedimentam, módulos de decantação de alta taxa 

podem ser instalados em decantadores convencionais. Estes módulos permitem o aumento 

da taxa de aplicação superficial, reduzindo o tempo de detenção necessário nos 

decantadores. Para sua operação, é essencial que a floculação seja adequada e que a água 

floculada seja distribuída igualmente e com baixa velocidade, para prevenir quebra de flocos 

e formação de caminhos preferenciais. Assim, antes da conversão dos decantadores 

convencionais em alta taxa, é necessário verificar que as operações a montante estão 

adequadas.  

✓ Instalação de removedores de lodo mecanizados: em decantadores com remoção de lodo 

manual, em que a unidade deve ser retirada de operação para limpeza, é essencial que se 

considere a instalação de removedores de loco mecanizados. Este equipamento permite que 

o descarte de lodo seja realizado de maneira semi-contínua, sem que haja interrupção da 

operação para limpeza. Alguns dos benefícios com essa medida são: redução do arraste de 

flocos na água decantada, maior facilidade de operação e menor tempo de paralisação da 

unidade. Em decantadores com módulos de sedimentação de alta taxa é essencial que sejam 

instalados removedores mecanizados.  

✓ Adoção de pré- ou pós-tratamento: em função das variações da qualidade da água bruta e 

dos problemas enfrentados ao longo do ano no tratamento, a adoção de uma etapa de 

tratamento adicional pode ser necessária. Um exemplo de cenário em que o pré-tratamento 

pode ser necessário é quando a água bruta contém substâncias húmicas que causam sabor e 

odor. Para sua remoção, pode ser necessária a adsorção com dosagem de carvão ativado em 

pó. Águas brutas com alta concentração de ferro ou manganês podem requerer pré-oxidação, 

como aeração ou cloração. 

Algumas das ETAs da bacia do Corumbataí já implantaram algumas dessas melhorias, como é o 

caso de Rio Claro (ETA II) e Piracicaba (ETA Capim Fino), que instalaram módulos de 

sedimentação de alta taxa nos decantadores.  

4.2.11.3 Propostas de soluções a nível da bacia para mitigar impactos oriundos dos picos de 

cor e turbidez associados aos mananciais de Rio Claro e Piracicaba 

Uma vez que os picos de cor e turbidez são eventos recorrentes na bacia, a proposição de 

soluções de melhorias na Estação de Tratamento de Águas compreendem estratégia de 

enfrentamento à consequência e, sob um aspecto de gestão ampla, deve ser empregado de 

forma complementar a ações de combate à causa do processo de degradação dos mananciais. 
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Tendo a poluição difusa figurando como principal agente de elevados teores de turbidez nos 

corpos hídricos,.e partindo-se do princípio que esta é atribuída à presença de materiais sólidos 

em suspensão (podendo ter como origem desde o solo, mineração, indústrias ou o esgoto 

doméstico lançado no manancial sem tratamento), é inexorável que os esforços estabelecidos 

para a diminuição da sua presença no corpo hídrico passe pelo estabelecimento de um amplo 

programa de controle do aporte de cargas nos mananciais. As atividades envolvidas neste esforço 

compreendem os temas a seguir (contemplados também nas fichas de estudo F12, F13 e F14 

apresentadas no capítulo 8): 

✓ Estudo do uso do solo na bacia e identificação da vulnerabilidade do solo pela erosão; 

✓ Incentivo à adoção de técnicas agrícolas alinhadas com a redução da erosão do solo; 

✓  Levantamento da atividade mineradora e determinação da contribuição do setor para o 

aumento da poluição difusa na bacia; 

✓ Diagnóstico do uso do solo com ênfase na evolução das áreas desmatadas na bacia 

✓ Elaboração de Programa de Incentivo à formação de Áreas de Proteção e Recuperação de 

Mananciais 

✓ Caracterização da carga de poluição industrial na bacia. 
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5. SÍNTESE DOS INDICADORES (CRITICIDADE E 

VULNERABILIDADE) 

De acordo com as análises estabelecidas no decorrer dos capítulos 3 e 4 deste produto, foram 

determinadas as fragilidades envolvendo as interfaces dos sistemas de abastecimento municipais 

(sistema produtor e manancial), tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo. 

A Tabela 5.1 a seguir reúne os resultados referentes às análises de criticidade dos mananciais sob 

o aspecto quantitativo, sintetizado pelo Grau de Atendimento à Demanda pelo Manancial 

(GADM).  

TABELA 5.1 - RESULTADOS DE GADM PARA OS ANOS DE 2030 E 2040 

Município Captação Manancial 

GADM 

2030 2040 

Analândia 

Superficial Fonte São Francisco 0,84% 1,09% 

Subterrânea Poços 1 a 7 4,05% 4,34% 

Charqueada Superficial Lago Quilombo de São Francisco 0,43% 0,62% 

Corumbataí 

Superficial 

Ribeirão Boa vista 0,81% 0,99% 

Afluente Lageado 1,12% 1,36% 

Córrego Monte Alegre 0,08% 0,10% 

Subterrânea Poços – Nosso Recanto e Jacutinga 0,36% 0,37% 

Ipeúna 

Superficial Córrego São João do Lageado 2,68% 4,16% 

Subterrânea Poços 1, 2, 3, 4 e 6 6,74% 8,33% 

Itirapina Subterrânea 8 poços 18,81% 26,36% 

Piracicaba Superficial Rio Corumbataí
 

105,27% 141,73 

Rio Claro 

Superficial 

Rio Corumbataí 81,76% 97,39% 

Ribeirão Claro  112,21% 123,21 

Subterrânea 4 poços – Distrito de Ferraz 1,40% 1,45% 

Santa 

Gertrudes 

Superficial Córrego Santa Gertrudes 28,18% 34,49 

Subterrânea Poços 7 e 9 - - 

Elaboração: Engecorps, 2019.  

Obs.: *GADM multiplicado 100 para ser apresentado como percentagem, sendo que GADM > 100%, o manancial apresenta criticidade para o 

atendimento da demanda. No caso de Santa Gertrudes, deve-se ressalvar, no entanto, que os indicadores disponíveis de disponibilidade 

hídrica subterrânea estão associados mais à interação de aquíferos mais rasos com águas superficiais, sendo que afloram no município 

predominantemente litologias do aquiclude Passa Dois e do aquífero fraturado Diabásio (de abrangência localizada), ao passo que o principal 

aquífero é o Tubarão, sobretudo em profundidade. 

 

A Tabela 5.2 traz os resultados referentes à análise de criticidade dos sistemas produtores para 

os anos de 2030 e 2040, objeto do tópico 4.1, a partir da elaboração do Grau de Atendimento 

à Demanda pelo Sistema Produtor (GADSP). 
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TABELA 5.2 - RESULTADOS DE GADSP PARA OS ANOS DE 2030 E 2040 

Município Sistema GADSP  2030 GADSP  2040 

Analândia 

Centro Samabaia 35,74% 38,29% 

Jd. Alto da Boa Vista 59,32% 63,56% 

Jd. São Carlos 59,32% 63,56% 

Jd. Santa Ana 59,32% 63,56% 

Nova Esperança 59,32% 63,56% 

Jd. Nova Analândia 59,32% 63,56% 

Jd. Morada do Sol 59,32% 63,56% 

Charqueada 

Sistema I 87,88% 99,31% 

Sistema II 40,39% 45,65% 

Cordeirópolis Sistema Municipal 126,07% 147,32% 

Corumbataí 

Sistema I 52,34% 53,61% 

Sistema II 37,70% 38,61% 

Sistema III 20,10% 20,59% 

Ipeúna 

Sistema I 54,58% 67,87% 

Sistema II 55,06% 68,47% 

Sistema III 65,52% 81,47% 

Itirapina 

Sistema I 62,07% 69,05% 

Sistema II 68,34% 76,02% 

Sistema III 61,51% 68,42% 

Sistema IV 10,25% 11,40% 

Sistema V 68,33% 76,01% 

Rio Claro 

Sistema I 113,90% 118,60% 

Sistema II 113,90% 118,60% 

Sistema III 70,29% 73,19% 

Piracicaba 

Sistema I 74,32% 77,21% 

Sistema II 30,28% 31,46% 

Sistema III 70,31% 73,04% 

Sistema IV 70,31% 73,04% 

Sistema V 10,04% 10,43% 

Sistema VI 29,13% 30,26% 

Santa Gertrudes 

ETA - Velório 101,07% 123,69% 

ETA - Vigorelli 139,82% 171,11% 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

No município de Rio Claro também ocorre vulnerabilidade quanto à capacidade das unidades 

de cada sistema produtor de atender às demandas associadas (ano 2030) requerendo estudo de 

alternativas técnicas. A avaliação das alternativas inerentes a ampliação do sistema para foram 

desenvolvidas para os municípios de Rio Claro, Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Charqueada, 

que também apresentaram indicadores além do limite da criticidade. Como critério, esta análise 

foi feita com o horizonte de fim de plano (2040) e está disposta no capítulo 7 deste estudo. 
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Com relação à abordagem qualitativa, a Tabela 5.3, a seguir traz os resultados do Grau de 

Vulnerabilidade (GV) determinados na análise elaborada neste estudo. 

TABELA 5.3 - RESULTADOS DO GRAU DE VULNERABILIDADE – ANO 2030 

Município Manancial GV 

Analândia Fonte São Francisco 25,16% 

Charqueada Lago Quilombo de São Francisco 85,92% 

Cordeirópolis - - 

Corumbataí 

Monte Alegre 25,28% 

Ribeirão Boa Vista 

Córrego do Lageado 
0,00% 

Ipeúna Córr. São João do Lageado 35,42% 

Itirapina Sistema municipal - 

Piraciacaba Rio Corumbataí 248,66% 

Rio Claro 

Rio Corumbataí 34,46% 

Ribeirão Claro 35,94% 

Santa Gertrudes Córrego Sta Gertrudes 15,91% 

* = Pelo número reduzido de análises encaminhadas pelos municípios, a conclusão pela satisfatoriedade do indicador é inconsistente. 

ND = Não Determinado. 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Com relação à abordagem qualitativa para águas subterrâneas, a Tabela 5.4 apresenta uma 

síntese, com principais não conformidades (parâmetros com resultados de análises acima dos 

valores máximos permitidos nas redes de poços regionais e municipais) e os resultados de 

Vulnerabilidade dos Mananciais e Criticidade dos Sistemas Produtores, de acordo com 

parâmetros considerados neste estudo. Os resultados indicam condução tipicamente satisfatória 

(salvo Charqueada e Cordeirópolis, que não têm dados disponíveis), com atenção para os 

parâmetros ali indicados.  

TABELA 5.4 - SÍNTESE DA ANÁLISE QUALITATIVA – ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Município 

Síntese das não conformidades - análises de água de 

poços (indicação de aquíferos) 

Análise qualitativa - águas 

subterrâneas 

Redes regionais - 

CETESB/ CPRM 

(dentro da 

bacia) 

Redes regionais - 

CETESB/CPRM 

(arredores da 

bacia) 

Redes locais 

(concessionárias 

municipais) 

Vulnerabilidade 

dos mananciais - 

condição** 

Criticidade dos 

Sistemas 

Produtores - 

condição** 

Analândia Fe, Mn (SAG) 

BH, Pb, Fe, Mn, 

Al (SAG); BH, Pb, 

Fe, Mn, Al, B, F- 

(Tu) 

ND Satisfatória 
Atenção (presença 

de ferro)*** 

Charqueada ND ND ND ND 

Cordeirópolis ND ND ND ND 

Corumbataí ND CT (Tu) Satisfatória Satisfatória 

Ipeúna ND OK* (SAG) Satisfatória ND 

Itirapina ND OK* (SAG) Satisfatória Satisfatória 

Piracicaba ND OK* (Tu) Satisfatória Satisfatória 

Rio Claro CT, Fe, F
-
 (PD) OK (Tu/Rec) Satisfatória Satisfatória 

Santa Gertrudes ND OK* (Tu) Satisfatória Satisfatória 

ND = Não Determinado. CT = coliformes termotolerantes; BH = bactérias heterotróficas; Tu = aquífero Tubarão; SAG = sistema aquífero 

Guarani; Rec = aquíferos de terrenos sedimentares terciários/recentes; PD = aquiclude Passa Dois. Obs.: *não foram encontradas não 

conformidades para os parâmetros analisados com dados disponíveis; **Com base nas premissas indicadas nos tópicos 3.3.2 e 4.2.1; 

***Requer atenção, mas a quantidade de dados é insuficiente para uma análise mais criteriosa. Elaboração: Engecorps, 2019. 
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6. ALTERNATIVAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

6.1 CONDICIONANTES GERAIS 

Identificados os potenciais conflitos de uso estão apresentadas alternativas de intervenções que 

se fazem necessárias para que se atinjam os objetivos de aumentar a segurança hídrica dos 

sistemas produtores de água, de modo a atender a totalidade (100%) das demandas projetadas 

para o ano de 2040 dos municípios integrantes da Bacia do Rio Corumbataí. Estão apresentadas 

indicação de medidas estruturais para conferir segurança hídrica ao abastecimento urbano de 

água dos municípios da bacia. 

As intervenções de natureza estrutural são propostas de implantação de serviços e obras 

destinados à solução dos conflitos quanti-qualitativos na bacia do Rio Corumbataí e de outros 

problemas diagnosticados ou previstos no horizonte de planejamento, incluindo, por exemplo: 

barragens de regularização, reúso de água, aumento da explotação dos aquíferos. 

Dentro das medidas estruturais estudadas para garantia de suprimento de água no horizonte do 

planejamento foram consideradas aquelas que contemplam a ampliação de capacidade do 

sistema produtor quando o mesmo não se revelou suficiente para suprir a demanda máxima 

diária associada. 

6.2 POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DE REÚSO 

6.2.1 Objetivos 

Neste item aborda-se o potencial de produção de água de reúso no âmbito da Bacia Hidrográfica 

do Rio Corumbataí para atender a usos não potáveis, e dessa forma promover o aumento da 

disponibilidade hídrica superficial. 

Inicialmente, apresenta-se uma revisão da literatura e da legislação existente sobre o reúso direto 

não potável, com os seguintes objetivos: 

✓ Identificar a legislação pertinente ao assunto, destacando exigências a serem consideradas 

durante a proposição e análise de alternativas; 

✓ Apresentar a experiência brasileira no reúso de água industrial e estudos de caso; 

✓ Identificar possibilidades de reúso na bacia do Corumbataí.  

6.2.2 Legislação Brasileira sobre Reúso não Potável 

O reúso de água é motivado pela escassez hídrica, e consequente necessidade de racionalizar o 

uso dos recursos hídricos. É uma prática comum em países como Israel, Austrália e Estados 

Unidos, que avançaram com a implementação de legislação e regulações específicas para 

permitir o reúso direto e indireto, tanto para fins potáveis quanto não potáveis (USEPA, 2012).  
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A experiência brasileira no reúso de água é recente, e a legislação compreende principalmente 

o reúso para fins não potáveis. A Tabela 6.1 apresenta um sumário das principais leis federais e 

do Estado de São Paulo pertinentes ao reúso.  

TABELA 6.1 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO REÚSO DE ÁGUA 

Nível Lei/Resolução Disposições 

Federal 

Lei nº 9433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

estabelece a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

sujeitos à outorga. 

Resolução CONAMA nº 357/2005 
Dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e padrões 

de lançamento de efluentes. 

Resolução do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH nº 54/2005 

Dispõe diretrizes para a prática de reúso direto não 

potável. 

Resolução CONAMA nº 430/2011 
Complementa e altera a Resolução nº 357/2005 e 

estabelece a prática de reúso na gestão de efluentes. 

Norma técnica ABNT - NBR 13.969/1997 

(em revisão) 

Prevê procedimentos técnicos para o projeto, construção e 

operação de unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos de tanque séptico 

Estadual     

(São Paulo) 

Lei Estadual n 7663/1991 
Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Lei Estadual nº 16337/2016 
Estabelece que um dos objetivos do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos é o incentivo ao reúso. 

Resolução conjunta SES/SMA/SSRH n 

01/2017 

Regulamenta o reúso direto não potável de água, para fins 

urbanos, proveniente de Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário. 

Instrução técnica DPO no 008/2017 (DAEE) 

Estabelece as condições mínimas para a obtenção de 

Declaração sobre Viabilidade de Implantação de 

empreendimentos - DVI que demandem usos e 

interferências em recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

Instrução técnica DPO no 13/2017 (DAEE) 

Estabelece exigências para obtenção da Declaração sobre 

Viabilidade de Implantação (DVI) de empreendimentos e 

da outorga de direito de uso de recursos hídricos pelo 

produtor de água de reúso direto, não potável, 

proveniente de Estações de Tratamento de Esgoto 

Sanitário de Sistemas Públicos – ETEs. 

Deliberação CRH nº 204/2017 

Estabelece diretrizes para o reúso direto não potável de 

água proveniente de Estações de Tratamento de Esgoto 

sanitário.  

Fonte: CUNHA (2008), RAYIS (2018). 

 

Dentre as disposições da legislação, são importantes as definições de reúso e água de reúso da 

resolução CNRH nº 54/2005: 

“Artigo 2º (sic).III - água de reúso: água residuária, que se encontra dentro dos 

padrões exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas; IV - reúso direto 

de água: uso planejado de água de reúso, conduzida ao local de utilização, sem 

lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos; V - 

produtor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

que produz água de reúso”.  

Os usos possíveis para a água de reúso são regulamentados pela mesma resolução, destacando-

se entre eles o reúso industrial e para fins urbanos: 
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“ Artigo 3º (sic): I - reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de 

irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de 

tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área urbana;  

II - reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para produção 

agrícola e cultivo de florestas plantadas; 

 III - reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação de 

projetos de recuperação do meio ambiente;  

IV - reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, atividades 

e operações industriais; e 

V - reúso na aqüicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou 

cultivo de vegetais aquáticos. 

 

Observa-se que o uso é condicionado à qualidade da água e às finalidades que não envolvam o 

lançamento em corpos hídricos. No entanto, uma das principais lacunas na legislação federal 

brasileira é quanto à qualidade da água de reúso.  

A resolução CNRH nº 54/2005 remete aos órgãos competentes, isto é, responsáveis pela outorga 

do direito do uso dos recursos hídricos, a definição das diretrizes e parâmetros específicos de 

qualidade em função da modalidade de reúso.  

No Estado de São Paulo, a deliberação CRH nº 204/2017 estabelece as diretrizes para o reúso 

de água de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário, e designa os órgãos responsáveis pela 

regulamentação. As instruções técnicas nº 08/2017 e nº 13/2017 do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (DAEE) dispõem sobre os requerimentos dos estudos necessários para 

implantação dos empreendimentos, obtenção da Declaração de Viabilidade de Implantação 

(DVI) de empreendimentos e outorga do direito de uso dos recursos hídricos.  

Ainda em São Paulo, a Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 01/2017 apresenta padrões de 

qualidade requeridos para o reúso urbano, o que inclui a irrigação paisagística, lavagem de 

logradouros e espaços públicos e privados, construção civil, desobstrução de galerias de água 

pluvial e rede de esgotos, e combate a incêndio. Esta resolução é considerada a norma mais 

completa disponível na legislação brasileira sobre o tema reúso de água (RAYIS, 2018).  

A Tabela 6.2 sumariza os padrões de qualidade da Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 

01/2017, conforme a classe de uso.  
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TABELA 6.2 - PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CLASSE DE USO 

Parâmetro 

Uso 

Restrição Moderada Restrição Severa 

pH 6 a 9 6 a 9 

DBO5,20 (mg/L) ≤10 mg/L ≤30 mg/L 

Turbidez ≤2 UNT
1
 - 

Sólidos suspensos totais (mg/L) ≤ 0,5 mg/L * <30 mg/L 

Coliformes termotolerantes Não detectável <200 UFC/100mL 

Ovos helmintos <1 ovo/L 1 ovo/L 

Cloro residual total  <1 mg/L <1 mg/L 

Condutividade (dS/m) <0,7 dS/m <3,0 dS/m 

Sólidos dissolvidos totais  < 450 mg/L <2000 mg/L 

Razão de adsorção de sódio 

(RAS) 
<3 3 a 9  

Cloreto < 106 mg/L < 350 mg/L 

Boro  < 0,7 mg/L <2,0 mg/L 

Tratamento mínimo exigido 
Tratamento secundário, desinfecção e 

filtração. 

Tratamento secundário, desinfecção e 

filtração 

Notas: *Máxima horária = 5 UNT, em um período de 24 horas. ** Razão de adsorção de sódio (RAS): determinado para água 

de irrigação. Fonte: Resolução SES/SMA/SSRH nº 01/2017 

 

Observa-se na Tabela 6.2 que os requerimentos para uso com restrição moderada são mais 

exigentes do que para restrição severa. Esta diferença se dá devido às condições restritas de 

acesso das áreas de aplicação de água de reúso na prática sob restrição severa. 

Quanto à outorga e regulamentação dos usos, a Instrução técnica nº 13/2017 do DAEE dispõe 

os requerimentos para ETEs existentes ou que serão implantadas para a produção de água de 

reúso. As principais exigências são sumarizadas na sequência: 

a) ETEs existentes que possuem outorga de direito de uso: devem solicitar DVI e, após obtenção 

da mesma, deverão solicitar a reti-ratificação da sua outorga vigente. No caso da eliminação 

de lançamento de efluente em corpo hídrico, o produtor deverá declarar sua desistência do 

uso e providenciar a eliminação do ponto de lançamento; 

b) ETEs existentes que não possuem outorga de direito de uso: os produtores deverão regularizar 

sua situação. A outorga não se faz necessária quando não há lançamento de efluente em 

corpo hídrico, ou seja, todo o efluente é destinado à reúso; 

c) ETEs que serão construídas para produção de água de reúso: após obtenção da DVI, o 

produtor deverá requerer a outorga de direito de uso se houver lançamento de efluente 

tratado no corpo hídrico. A outorga não é necessária quando todo efluente tratado for 

destinado a fornecimento de água de reúso, ou seja, não existe lançamento de efluente em 

corpo hídrico.  
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Após a emissão da outorga de direito e início da produção de água de reúso, todos os produtores 

deverão fornecer as seguintes informações (item 6.5, Instrução Técnica nº 13/2017):  

✓ Vazão atual do lançamento superficial proveniente da ETE no corpo hídrico e valor dessa 

vazão a ser reduzido (parcial ou total);  

✓ Descrição da operação do futuro lançamento e do regime de evolução e de variação sazonal 

e diária de vazões lançadas, para o período de validade da outorga; 

✓ Vazão e volume diário de água de reúso que serão produzidos, distribuídos ou utilizados pelo 

produtor;  

✓ Folha 1:50.000 com a indicação da localização da ETE e dos pontos de destinação da água 

de reúso (atuais e potenciais usuários).  

Além das exigências a nível federal e estadual, os municípios podem ter legislação específica. No 

entanto, poucos municípios possuem regulamentação específica. No Estado de São Paulo, um 

dos municípios pioneiros nesta ação foi Campinas, que promulgou a Resolução Conjunta 

SVDS/SMS nº 09/2014. A mesma regula o reúso no município e estabelece padrões de qualidade 

para a água de reúso conforme a classe de uso.  

Esta resolução divide as águas de reúso em: 

✓ Classe A: Águas destinadas a combate a incêndio e lavagem automatizada externa de 

veículos. Os requerimentos de qualidade principais são: turbidez < 1,0 NTU, DBO5,20 < 

5 mg/L, SST< 5mg/L e cloro residual total ≥1,5 mg/L; 

✓ Classe B: Águas destinadas à irrigação paisagística, lavagem de logradouros. Construção civil, 

desobstrução de galerias e água de esgoto. Os requerimentos de qualidade principais são: 

turbidez < 5,0 NTU, DBO5,20 < 30 mg/L, SST<30 mg/L e cloro residual total ≥3,0 mg/L. 

Neste caso, os requerimentos são mais restritos do que aqueles da resolução conjunta 

SES/SMA/SSRH nº 01/2017, principalmente quanto à desinfecção do efluente, exigindo 

concentração residual mínima de cloro superior.  

6.2.3 Experiência Brasileira com Reúso não Potável 

O Brasil possui, ainda que poucos, exemplos bem-sucedidos de estações de produção de água 

de reúso. Entre esses, destacam-se a Estação Produtora de Água de Reúso (EPAR) Capivari II e a 

Estação Produtora de Água Industrial (EPAI) Aquapolo. Além destes, algumas ETEs e empresas 

praticam o reúso interno (RAYIS, 2018, SILVA, 2016).  

A EPAR Capivari II, operada pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (SANASA) 

em Campinas, é a primeira estação do país a produzir água reúso utilizando a tecnologia de 

biorreatores combinados com filtração em membranas (MBR). A estação encontra-se em 

operação desde 2012 e possui vazão nominal de 360L/s. Segundo informações da SANASA, a 

vazão de operação atual é de 180L/s (DE GASPERI, 2018).  
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O processo de tratamento da EPAR consiste em: 

1. Tratamento preliminar, com grades mecanizadas e peneiras rotativas, seguidas de caixa de 

areia aerada; 

2. Tratamento biológico em biorreatores com câmara anaeróbia, anóxica e aerada. A EPAR 

dispõe de sistema de dosagem de policloreto de alumínio (PAC), para remoção de fósforo, 

se necessário; 

3. Ultrafiltração com membranas (sistema MBR), promovendo a remoção de partículas menores 

do que 0,04 µm; 

4. Desinfecção com hipoclorito de sódio.  

O efluente tratado é armazenado em um reservatório enterrado, do qual é realizado o 

abastecimento de caminhões pipa. O efluente excedente é descarregado no rio Capivari, que é 

classificado como Classe 2. A Tabela 6.3 apresenta informações sobre a qualidade do efluente 

tratado da EPAR.  

TABELA 6.3 - QUALIDADE DO EFLUENTE DA EPAR CAPIVARI II (SANASA) 

Parâmetro 

Efluente tratado 

Remoção média 

Faixa Média 

DBO5,20 (mg/L) 0,11 a 0,14 < 1,0 >99,7 % 

Nitrogênio Total Kjeldahl (mgN/L) 0,01 a 2,73 0,8 98,8% 

Nitrato (mgN/L) 0,02 a 13,6 8,0 NA 

Fosfato (mgP/L) 0,1 a 7,1 2,4 70,9% 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 0,6 a 4,0 < 2,5 >99,2% 

Turbidez (NTU) 0,1 a 0,5 0,16 NA 

E. coli (NMP/100mL) NA < 2,0 NA 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
NA < 2,0 NA 

Giardia (cisto/L) NA Não detectável NA 

Cryptosporidium spp (oocisto/L) NA Não detectável NA 

Cloreto total (mg/L) 80-97
†
 - - 

Sódio (mg/L) - 83
†
 - 

Notas: †: Dados de 2014. NA: não aplicável. Fonte: DE GASPERI (2018), SANASA (2015). 

 

Observa-se que a qualidade do efluente supera os requerimentos de turbidez, SST e DBO5,20 da 

Resolução SES/SMA/SSRH nº 01/2017 (Tabela 6.2) para reúso com restrição moderada. A 

qualidade ainda atende aos requerimentos para a água de reúso Classe A da Resolução Conjunta 

SVDS/SMS nº 09/2014 do município de Campinas.  

Os usos predominantes da água da EPAR Capivari são: irrigação paisagística, construção civil, 

lavagem de espaços públicos, desobstrução de redes e galerias, lavagem de veículos e usos do 
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corpo de bombeiros. A economia de água potável chega a 1.109 m
3

/mês (dados do último 

trimestre de 2014) (SANASA, 2015).  

A EPAR Capivari possui uma instalação piloto para estudo do tratamento avançado do efluente 

tratado, para potencial reúso direto potável. A planta piloto conta com desinfecção com radiação 

ultravioleta e adsorção em carvão ativado para aumentar a qualidade do efluente. A iniciativa 

prevê identificar possibilidades para aumentar a disponibilidade hídrica na bacia do Piracicaba-

Capivari-Jundiaí, e refinar a qualidade do efluente da EPAR de modo a permitir seu reúso potável 

(DE GASPERI, 2018). 

Outro empreendimento de sucesso no Brasil é a EPAI Aquapolo, localizada no município de São 

Paulo. Este é o maior centro de produção de água de reúso da América do Sul, e é resultado de 

uma parceria entre a Sabesp e a BRK Ambiental. A água de reúso produzida é utilizada por cinco 

indústrias do Polo Petroquímico Capuava, em Mauá, e por ao menos três indústrias fora do Polo. 

A principal motivação para a implantação da EPAI foi a baixa disponibilidade hídrica da região 

metropolitana de São Paulo. A estação garante a disponibilidade de água para o processo 

industrial, sem comprometer o abastecimento público da região (AQUAPOLO, 2019; LIMA ET 

AL, 2017). 

A estação possui capacidade instalada de 1.000 L/s, e recebe parte do efluente tratado da ETE 

ABC, localizada em São Paulo. A ETE ABC é composta por tratamento preliminar (gradeamento), 

primário (decantadores) e secundário (lodos ativados seguido de sedimentação). Atualmente, a 

estação produz cerca de 650L/s de água de reúso (LOPES, 2015; SILVA, 2016; RAYIS, 2018). O 

efluente destinado à produção de água de reúso é dividido entre seis decantadores, e conduzido 

por gravidade à estação elevatória que abastece o centro Aquapolo. O efluente é então 

submetido às seguintes etapas (LIMA ET AL, 2017; RAYIS, 2018): 

✓ Filtração: O efluente do tratamento secundário é filtrado em filtros-disco, com capacidade 

de remoção de sólidos de até 400 µm; 

✓ Ajuste de pH: adição de soda cáustica para ajuste de pH do efluente, para faixa de 6,5 a 7,5; 

✓ Biorreator de membranas (MBR): reator biológico, com uma câmara anóxica seguida por 

tanque de aeração, seguido por ultrafiltração. Após o tratamento biológico, onde ocorre a 

remoção de nitrogênio e fósforo, o efluente é filtrado em membranas com poros de 0,05 µm; 

✓ Osmose reversa: caso a condutividade seja superior a 720 µS/cm, o efluente da ultrafiltração 

é submetido à etapa de osmose reversa para remoção de sais e atendimento ao padrão 

exigido. A estação conta com 18 unidades de osmose reversa; 

✓ Desinfecção: cloração com dióxido de cloro, na entrada e saída do reservatório de 

armazenamento.  

✓ Reservação e distribuição: o efluente é armazenado em dois reservatórios de 35.000m
3

, de 

onde é recalcado para o usuário final por uma adutora de 17 km de extensão.  
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Quanto à qualidade do efluente produzido, a mesma foi definida em conjunto com as empresas 

usuárias, devido às restrições do processo industrial. A Tabela 6.4 apresenta um sumário das 

características do efluente. O seu principal uso é no resfriamento de equipamentos e limpeza de 

ruas e praças (SILVA, 2016; LIMA ET AL, 2017). 

TABELA 6.4 - QUALIDADE DO EFLUENTE DA ESTAÇÃO AQUAPOLO. 

Parâmetro 

Valores contratuais Valores médios da água 

de reúso Afluente Efluente 

pH 5 a 9 6,5 a 7,5 6,7 

DBO5,20 (mg/L) 30 <10 <3 

NH4(mgN/L) <20,0 <1,0 0,8 

Fósforo (mgP/L) <5,0 <0,5 0,3 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 5,0 <0,5 <0,5 

Turbidez (NTU) <15,0 <1,0 0,2 

Condutividade (µS/cm) <650 <500 484 

Cloro residual (mg/L) NA >0,2 >0,5 

NA: não aplicável. Fonte: SILVA (2016).  

Observa-se que a água tratada apresenta qualidade de acordo com a resolução conjunta 

SES/SMA/SSRH nº 01/2017, atendendo aos requerimentos de DBO, turbidez e sólidos 

suspensos. No entanto, não há informações disponíveis sobre a concentração de coliformes 

termotolerantes e demais patogênicos.  

6.2.4 Tecnologias de Tratamento disponíveis para Produção de Água de Reúso  

A seleção do tratamento adicional ao qual o efluente deve ser submetido para produzir a água 

de reúso deve ser realizada em função do uso final do efluente e qualidade requerida. Algumas 

recomendações gerais, que podem ser associadas à escolha da série de barreiras a serem 

implementadas, são apresentadas na Tabela 6.5.  

TABELA 6.5 - RECOMENDAÇÕES PARA A SELEÇÃO DO NÍVEL DE TRATAMENTO REQUERIDO 

Nível de Tratamento Processos 
Possibilidades de 

reúso 

Exposição 

humana à água 

de reúso 

Custo 

Aumento do 

nível de 

tratamento 

Primário Sedimentação Não recomendado  

 

Aumento dos 

níveis aceitáveis 

de exposição 

humana à água de 

reúso. 

Aumento do custo 

de produção. 

Secundário 

Tratamento 

biológico e 

desinfecção 

Irrigação, alguns 

processos 

industriais 

Terciário 

Coagulação, 

tratamento 

biológico, filtração 

e desinfecção 

Irrigação, uso 

industrial, lavagem 

de veículos, 

Avançado 

Tratamento 

avançado: 

adsorção por 

carvão ativado, 

processos 

oxidativos 

avançados. 

Reúso potável 

indireto, incluindo 

recarga de 

aquíferos. 

Fonte: Adaptado de USEPA (2012).  
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A seleção da etapa extra (ou série de etapas) de tratamento deve ser realizada em função dos 

usos e qualidade requerida para tais. Em geral, a água de reúso para fins industriais exigirá, no 

mínimo, uma etapa de separação sólido-líquido acima do tratamento de esgotos convencional. 

Se necessário para o processo industrial, pode ser requerido a remoção de sais, como sódio e 

cloreto. Já a água de reúso utilizada para fins potáveis exigirá a remoção de contaminantes-traço, 

pois se deve considerar a proteção à saúde humana e preservação ambiental. Nesse sentido, a 

garantia da qualidade microbiológica da água de reúso é essencial (USEPA, 2012). As principais 

tecnologias de separação sólido-líquido disponíveis comercialmente estão sumarizadas na Tabela 

6.6.  

TABELA 6.6 - PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO AVANÇADO DE EFLUENTES 

Tratamento Descrição  Vantagens e desvantagens Contaminantes removidos 

Filtração profunda em 

meio granular 

Filtração (gravidade ou 

diferença de pressão) em 

meio granular, como areia ou 

antracito.  

Baixo custo, tecnologia 

consolidada, tem alta 

capacidade volumétrica. 

SST, turbidez, protozoários, 

oocistos e cistos. 

Filtração superficial 

Filtração, por gravidade, 

usando membranas de poro 

de 5 a 20µm 

Baixa capacidade 

volumétrica, boa seleção do 

tamanho das partículas 

retidas. 

SST, turbidez, protozoários, 

oocistos e cistos. 

Microfiltração 

Filtração pressurizada por 

membranas de poros de até 

0,05 µm 

Permeado de alta 

qualidade, operação 

simples, mas onerosa.  

SST, turbidez, protozoários, 

oocistos e cistos, algumas 

bactérias e vírus.  

Ultrafiltração 

Filtração pressurizada por 

membranas de poros de 

0,002 a 0,050µm 

Macromoléculas, colóides, 

maioria das bactérias, alguns 

vírus. 

Nanofiltração 

Filtração pressurizada por 

membranas de poros < 0,002 

µm 

Pequenas moléculas, dureza, 

vírus. 

Osmose Reversa 

Filtração pressurizada por 

membranas de poros < 0,002 

µm 

Pequenas moléculas, dureza, 

cor, nitrato, sódio, outros íons. 

Fonte: USEPA (2012).  

 

Tanto a EPAR Capivari, quanto a EPAI Aquapolo empregam um sistema combinado de 

biorreatores seguidos de filtração em membranas com tamanho de poro igual a 0,05 µm 

(ultrafiltração). Este sistema, denominado de MBR (Membrane Bioreactor) é uma alternativa 

vantajosa pois combina processos biológicos, que aumentam a remoção de nitrogênio e fósforo 

dos efluentes, à filtração em membranas, o que produz um efluente com alta qualidade (SUBTIL 

et al, 2013).   

A EPAI conta ainda com unidades de osmose reversa, que são utilizadas para atendimento ao 

padrão de condutividade exigido. A seleção de barreiras múltiplas de filtração, como nesse caso, 

é também uma estratégia importante para garantir a qualidade microbiológica da água, visto que 

aumentam a eficiência de remoção de protozoários e vírus (USEPA, 2012).  

Quanto à desinfecção da água de reúso, a legislação brasileira exige a presença de residual de 

cloro no efluente tratado. A utilização de outra tecnologia, como a radiação ultravioleta, pode 

ser aprovada, desde que ofereça a mesma eficiência de desinfecção.  
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A cloração, geralmente com hipoclorito de sódio ou dióxido de cloro, é dependente do pH, 

tempo de contato e concentração aplicadas. O cloro é, em geral, mais eficiente na desativação 

de bactérias, em comparação com vírus, cistos e oocistos. A presença de amônia na água, 

dependente da nitrificação e desnitrificação do efluente no tratamento biológico, pode reduzir 

a eficiência da cloração. A definição da combinação de concentração e tempo de contato 

necessárias para garantir a concentração de cloro livre residual exigida para cada situação deverá 

ser determinada empiricamente no tratamento de efluentes para reúso, já que as características 

da água tornam esta padronização difícil (USEPA, 2012).  

A radiação ultravioleta, por sua vez, é um método de desinfecção que vem ganhando espaço no 

tratamento de efluentes sanitários. No entanto, sua eficiência depende da qualidade do 

tratamento das unidades que a antecedem. A presença de partículas residuais pode proteger os 

organismos da desinfecção. Assim, é ideal para ser utilizada após processos de filtração. Outro 

ponto a ser considerado é a ausência de residual, o que pode ocasionar comprometimento da 

qualidade da água até seu ponto de reúso (USEPA, 2012).  

Tanto a EPAR Capivari quanto a EPAI Aquapolo utilizam a cloração como método de 

desinfecção. Ambas apresentam concentração residual de cloro no efluente tratado, em 

atendimento à legislação. A radiação UV é utilizada em algumas ETEs, como a ETE Jardim Novo 

(Rio Claro – SP) e a ETE Monjolinho (São Carlos-SP).  

Além das etapas de tratamento adicionais, é necessário definir a configuração do sistema de 

modo a garantir a segurança da operação. A correta identificação das tubulações destinadas à 

água de reúso, e proteção dos operadores expostos à água em tratamento é essencial (USEPA, 

2012).  

Quanto aos custos de tratamento, a Tabela 6.7 apresenta uma estimativa de custos em função 

da nitrificação/desnitrificação prévia do efluente (SABESP, 2010 apud RAYIS, 2018). 

TABELA 6.7 - ESTIMATIVA DE CUSTOS DO TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUA PARA REÚSO 

Tratamento 

Custo por volume de água tratada (US$/m
3
) 

Nitrificação/Desnitrificação 

Filtração e 

desinfecção 

com cloro 

Clarificação 

por sistema 

convencional 

e 

desinfecção 

com cloro 

Clarificação 

por MBR e 

desinfecção 

com cloro 

Clarificação 

por 

Microfiltração 

Desinfecção 

prévia com 

Radiação UV 

0,44 0,28 0,35 0,49 0,28 0,01 

Fonte: Adaptado de SABESP (2010) apud RAYIS (2018).  

 

Em geral, observa-se que os custos de produção da água de reúso variam entre US$0,28/m
3 

(R$1,05/m
3

) para filtração simples com desinfecção com cloro e sem nitrificação/desnitrificação 

prévia, a até US$0,93/m
3

 (R$3,50/m
3

), quando ocorre nitrificação/desnitrificação e clarificação 

por MBR e desinfecção com cloro. 
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6.2.5 Viabilização da Produção de Água de Reúso na Bacia do Corumbataí  

Atualmente, a bacia do Corumbataí não possui projetos institucionais de reúso de água. No 

entanto, a região possui alto potencial para a instalação da prática, por possuir alto nível de 

coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. A Tabela 6.8 apresenta os índices destes 

indicadores na região, obtidos do Tomo I da primeira revisão do Plano das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020. 

TABELA 6.8 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO EXISTENTE NA BACIA DO CORUMBATAÍ 

Cidade Número de ETEs ativas 
Índice de Coleta de 

esgoto 

Índice de Tratamento (em 

relação ao gerado) 

Analândia 1 93% 93% 

Charqueada 2 87% 83% 

Corumbataí 1 97% 97% 

Ipeúna 1 94% 94% 

Itirapina 2 95% 95% 

Rio Claro 8 100% 98% 

Santa Gertrudes 1 100% 99% 

Média da região - 95% 94% 

Fonte: Tomo I do Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

referente à Primeira Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020.  

 

Observa-se que a região apresenta índice de coleta de esgoto médio de 95%. Há, na bacia do 

Corumbataí, um total de 16 ETEs, que tratam 94% do esgoto coletado. Assim, nota-se que a 

infraestrutura existente é abrangente e provê um alto nível de coleta e tratamento na região.  

Neste contexto, a prática de reúso pode ser implantada em dois cenários (USEPA, 2012): 

✓ Adequação de ETEs existentes, com a inclusão de etapa de tratamento terciário para 

aumentar a qualidade do efluente; 

✓ Construção de Estação de Produção de Água de Reúso, dedicada exclusivamente à produção, 

reservação e distribuição de água de reúso. 

Ambos cenários podem ser viáveis, mediante análise de alternativas e seu estudo técnico-

econômico. Para a elaboração destes cenários, algumas considerações são recomendadas na 

literatura (USEPA, 2012): 

a) Identificação da demanda de água de reúso e de usuários potenciais; 

b) Quantificação da água de reúso que pode ser produzida; 

c) Análise da demanda versus oferta de água de reúso; 

d) Identificação dos diversos usos dentro da indústria, incluindo as características e 

especificações da qualidade necessária da água de processo; 

e) Avaliação dos processos de tratamento necessários para a produção da água de reúso, em 

função de seu uso; 
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f) Determinação de layout inicial do projeto de reúso, incluindo seleção de tecnologias de 

tratamento de acordo com a qualidade da água necessária; 

g) Análise econômica de viabilidade. 

Esta avaliação foi utilizada como referência na elaboração de alternativas para a bacia do 

Corumbataí, discutidos na sequência.   

6.2.6 Identificação da Demanda e Água de Reúso e Usuários Potenciais 

A abordagem dos estudos de critérios para avaliação de áreas favoráveis à implantação de reúso 

é apresentada no Capítulo 3 do Relatório Final do “Caderno Temático de Garantia de 

Suprimento Hídrico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí referente à 

Primeira Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 

a 2020”, de maio de 2019. 

Nessa abordagem, foram consideradas a demanda industrial da região e o retorno do 

abastecimento. Com estes parâmetros, calculou-se o Indicador de Favorabilidade de Reúso (IFR), 

conforme a equação abaixo e os parâmetros resumidos na Tabela 6.9.  

𝐼𝐹𝑅 =
𝑃𝑅 + 𝑃𝐷

2
 

Onde: 

 IFR: Indicador de Favorabilidade de Reúso (IFR). IFR > 0,7 = altamente favorável, 

0,3<IFR<0,7 = favorável; IFR<0,3 = pouco favorável; 

 PR: peso relativo ao retorno de abastecimento; 

 PD: peso relativo à demanda industrial.  

TABELA 6.9 - CRITÉRIOS UTILIZADOS NO CÁLCULO DO INDICADOR DE FAVORABILIDADE DE 

REÚSO 

Fator Vazão Peso 

Demanda industrial 

Muito alta (>1m3/s) 1,0 

Alta (>0,1m3/s) 0,75 

Média (>0,05m3/s) 0,5 

Baixa (≤0,05m3/s) 0,3 

Retorno de abastecimento 

> 50% da demanda industrial 1,0 

25%< da demanda industrial ≤50% 0,5 

≤25% da demanda industrial 0,3 

Fonte: Tomo II do Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

referente à Primeira Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020.  
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A Tabela 6.10 apresenta as áreas de classificação favorável, resultante desta análise para as sub-

bacias do Corumbataí.  

TABELA 6.10 - ÁREAS COM CLASSIFICAÇÃO FAVORÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE 

REÚSO NA BACIA DO CORUMBATAÍ 

Zona Área de contribuição 
Retorno abastecimento 

(m³/s) 

Demanda 

industrial (m³/s) 
IFR Classificação 

17 

CRUM014 0,007 0,063 0,4 

Favorável 

CRUM016 0,145 0,015 0,65 

18 CRUM019 0,285 0,041 0,65 

20 

CRUM017 0,012 0,004 0,65 

CRUM018 0,065 0,012 0,65 

CRUM021 0,062 0,019 0,65 

21 

CRUM027 0,0 0,272 0,53 

CRUM139 0,019 0,003 0,65 

CRUM008 0,019 0,003 0,65 

Fonte: Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí referente à 

Primeira Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020. 

 

Observa-se que, dentre as áreas apontadas como favoráveis ao reúso, as zonas 17 e 21 foram 

aquelas que apresentaram maior demanda industrial para 2020. Na zona 17, esta foi de 78L/s, 

enquanto que na Zona 21 foi de 278 L/s 

Quanto à demanda futura, o item 2.4 deste trabalho realizou a projeção da demanda industrial 

para o ano de 2040, apresentada na Tabela 2.6. Esta chega a 593 L/s para toda a bacia do 

Corumbataí. 

A demanda projetada de 2040 da zona 17 é de 373 L/s, o que corresponde a 63% do total. Já a 

demanda da Zona 17 é de 100L/s, ou seja, 17% do total projetado para 2040. Assim, as Zonas 

17 e 21, foram selecionadas como o objeto de estudo das alternativas de reúso deste trabalho.  

Estas zonas correspondem à região de Santa Gertrudes e Rio Claro. Nestas cidades, listam-se os 

potenciais clientes para reúso industrial: 

✓ Polo cerâmico de Santa Gertrudes; 

✓ Distrito Industrial de Rio Claro; 

✓ Indústrias de Piracicaba. 

Alguns potenciais clientes podem ser identificados para o reúso de água para irrigação: 

✓ Aeroclube de Rio Claro; 

✓ Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade; 
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✓ Prefeitura municipal de Rio Claro; 

✓ Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes; 

✓ Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro.  

Est avaliação é preliminar, e, deve ser submetida a estudo detalhado, caso decida-se prosseguir 

com as alternativas apresentadas.  

6.2.7 Quantificação do Potencial de Produção de Água de Reúso  

Para a quantificação do potencial de produção de água de reúso, utilizou-se o cadastro das 

Estações de Tratamento de Esgoto da Bacia do Corumbataí apresentada no Tomo II da Primeira 

Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020.  

Os seguintes critérios foram utilizados na seleção preliminar das ETEs cujo efluente pode ser 

tratado para produção de água de reúso: 

✓ Vazão superior a 50 L/s,  

✓ ETEs em operação ou em fase de start; 

✓ Remoção de DBO superior a 95%, no caso de ETEs em operação; 

✓ Existência de tratamento secundário com remoção de nitrogênio e fósforo. 

As ETEs que atendem a estes critérios são apresentadas na Tabela 6.11. 

TABELA 6.11 - IDENTIFICAÇÃO DAS ETE´S QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

PRELIMINAR 

Município 
Nome da 

ETE 

Vazão 

de 

projeto 

(L/s) 

Vazão 

afluente 

(L/s) 

Processo de 

tratamento  
Status 

Remoção 

de DBO 

(%) 

Remoção 

de N (%) 

Remoção 

de P (%) 

Corpo 

receptor 

Rio Claro  

ETE 

Conduta 
161,0 154,4 

Reator 

UASB 

seguido de 

lodos 

ativados. 

Em 

operação 
97 79 63 

Ribeirão 

Claro 

ETE 

Jardim 

Novo 

272,0 269,5 
Reator 

Nereda  

Em 

operação 

Não 

disponível
1
 

Não 

disponível
1 

Não 

disponível
1 

Rio 

Corumbataí 

ETE 

Flores 
91 76,9 

Reator 

UASB + 

Lodo 

ativado 

Em 

operação 
96 35 77 

Fonte: Tomo II do Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí referente à Primeira Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020. 

Notas: 1: Dados não disponíveis.  



-130- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

A vazão de projeto das ETEs mostra que o potencial de produção de água de reúso é de até 

524 L/s. Este valor é superior à demanda potencial para usos industriais, de 474 L/s. No entanto, 

destaca-se que estes valores indicam o potencial de produção e demanda de água de reúso, e 

não a viabilidade de sua produção.  

Todas as ETEs apresentadas na Tabela 6.11 são atualmente operadas pela BRK Ambiental, que 

possui a concessão dos serviços de esgoto de Rio Claro até 2038, por meio de uma parceria 

público-privada.  

No caso da ETE Flores, informações recentes da BRK Ambiental indicam que a mesma será 

ampliada para a capacidade de até 170L/s. A carga de nitrogênio afluente desta ETE é elevada 

em relação às demais, e na ampliação será implementada tecnologia de desnitrificação. Com 

isso, a remoção atua de nitrogênio, de somente 35%, será superior. Espera-se que o efluente 

tratado apresente concentração de nitrogênio amoniacal inferior a 2mgN/L após a ampliação. 

Este cenário é positivo para a implementação de tratamento terciário na ETE, devido ao aumento 

da qualidade do seu efluente.   

A ETE Jardim Novo utiliza o sistema Nereda, que apresenta alta eficiência de remoção de 

nitrogênio e fósforo. Apesar destes dados não estarem disponíveis, estes sistemas podem 

apresentar remoção de DBO acima de 98%, de fósforo acima de 95% e nitrogênio amoniacal 

acima de 98% (GIESEN & THOMPSON, 2013). 

A Figura 6.1 apresenta a localização destas ETEs, e a de alguns clientes potenciais identificados 

anteriormente. 
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Figura 6.1 – localização Das ETES para Potencial Produção de Água de Reúso e Clientes Potenciais 

(Fonte: Google Earth). 

 

 

Observa-se que a localização das ETEs é relativamente próxima às indústrias elencadas, sendo 

localizadas numa distância de até 15 km. As ETEs Jardim Novo e Conduta são localizadas 

próximas do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes e da rodovia Fausto Santomauro, que conecta 

Rio Claro e Santa Gertrudes a Piracicaba.  
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6.2.8 Análise da Demanda versus Oferta de Água de Reúso 

Conforme apresentado nos itens anteriores, verificou-se que o potencial de produção de água 

de reúso é de até 524 L/s. Este valor é superior à demanda potencial para usos industriais, de 

474 L/s. Assim, verifica-se a existência de um cenário favorável à implantação das práticas de 

reúso na bacia do Corumbataí.  

Destaca-se que estes valores são somente uma referência para identificar a potencialidade da 

implantação de práticas de reúso e não refletem a viabilidade de produção da água de reúso.  

6.2.9 Qualidade da Água Necessária 

Para a determinação da qualidade necessária da água de reúso, referencia-se a Tabela 6.2, que 

apresenta os requerimentos da resolução SES/SMA/SSRH nº 01/2017.  

Pode-se assumir que a água de reúso será utilizada em processos de restrição moderada e, 

portanto, deve ser submetida a um processo mínimo de tratamento secundário seguido de 

filtração e desinfecção. O efluente deve apresentar pH entre 6 e 9, DBO5,20 inferior a 10 mg/L, 

turbidez menor que 2 UNT e sólidos suspensos totais inferiores a 0,5mg/L. Neste caso, dever 

haver residual de cloro no efluente tratado, em concentração inferior a 1,0 mgCl2/L, e ausência 

de coliformes termotolerantes (concentrações não detectáveis).  

Caso a necessidade do cliente final seja mais restritiva, o tratamento terciário deve ser adequado 

para tal.  

6.2.10 Avaliação dos Processos de Tratamento Necessários para a Produção da Água de 

Reúso 

O item 6.2.4 apresentou algumas das tecnologias de tratamento a nível terciário disponíveis no 

mercado. Com base na experiência de sucesso da Aquapolo e da EPAR Capivari II, adotou-se a 

tecnologia de ultrafiltração com membranas como referência na elaboração das alternativas dos 

projetos de reúso na bacia do Corumbataí. Após ultrafiltração, o efluente deve ser desinfetado 

com hipoclorito de sódio.  

A escolha por esta tecnologia tem como justificativa a possibilidade de alta remoção de nitrogênio 

e fósforo no tratamento biológico existente (ou previsto), associado à alta remoção de turbidez e 

material coloidal na ultrafiltração.  

6.2.11 Considerações sobre a implantação de práticas de reúso nas bacias vizinhas ao 

Corumbataí 

Apesar de não fazer parte da bacia do Corumbataí, algumas ETEs de Piracicaba tem como 

receptor o rio Corumbataí. A Tabela 6.12 sumariza estas unidades.  
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TABELA 6.12 - ETES DE PIRACICABA COM RECEPTOR NO RIO CORUMBATAÍ 

Município 
Nome 

da ETE 

Vazão 

de 

projeto 

(L/s) 

Vazão 

afluente 

(L/s) 

Processo 

de 

tratamento  

Status 

Remoção 

de DBO 

(%) 

Remoção 

de N (%) 

Remoção 

de P (%) 

Corpo 

receptor 

Piracicaba  

ETE 

Vila 

Belém 

2,0 0,4 

Reator 

UASB 

seguido de 

filtro 

anaeróbio. 

Em 

operação 
71 44 63 

Rio 

Corumbataí 
 

ETE 

Santana 

VI 

2,0 0,2 

Tanque 

séptico + 

filtro 

anaeróbio 

Em 

operação 
96 83 83 

ETE 

Santana 

V 

2,0 0,8 

Reator 

UASB 

seguido de 

filtro 

anaeróbio 

Em 

operação 
65 34 53 

Afluente do 

Rio 

Corumbataí 
 

Fonte: Tomo II do Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

referente à Primeira Revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020.  

 

 

Nota-se que as ETEs possuem vazão de projeto baixa (2,0 L/s). Por isso, a prática de reúso nestas 

ETEs não impactaria significativamente a disponibilidade hídrica no rio Corumbataí.  

6.2.12 Proposição de Alternativas de Produção da Água de Reúso 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, propõem-se dois cenários de produção 

de água de reúso.  

A Alternativa 1 consiste na instalação de uma estação exclusiva para a produção de água de 

reúso, próximo ao Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, semelhante ao conceito da EPAI 

Aquapolo. Nesta alternativa, os principais clientes da água de reúso seriam as indústrias 

cerâmicas da região, o que permitiria definir a qualidade da água tratada em função das 

necessidades das indústrias. Além disso, a água poderia ser vendida para uso em irrigação. Para 

tal, as seguintes intervenções seriam necessárias: 

✓ Negociação institucional com a concessionária responsável pelas ETEs em questão, e entre as 

cidades de Rio Claro e Santa Gertrudes, para instalação do projeto e avaliação de 

possibilidades de financiamento; 

✓ Negociação institucional com as indústrias cerâmicas para definição do escopo de uso e 

fornecimento da água de reúso; Desenvolvimento dos estudos de alternativas e projetos 

básico e executivo; 

✓ Aquisição de terreno e construção da infraestrutura necessária para a EPAR; 

✓ Construção de estação elevatória de esgoto tratado e adutoras das ETEs Jardim Novo e 

Conduta até a EPAR; 
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✓ Construção de Centro de Reservação e Distribuição de água de reúso na EPAR. 

Esta alternativa permite: 

✓ Produção de água de reúso com qualidade específica para atender às necessidades das 

indústrias cerâmicas e demais indústrias usuárias; 

✓ Menor distância entre produtor e usuário, facilitando a distribuição; 

✓ Incentivo direto ao reúso de água na atividade industrial.  

Pode-se observar, em avaliação prévia, que esta é uma alternativa de alto impacto, pois prevê 

intervenções que necessitam de licenciamento prévio, como a implantação das adutoras. Além 

disso, envolve negociações institucionais, o que pode ser um uma atividade longa e custosa.  

A Alternativa 2 prevê adequações nas ETES Conduta, Jardim Novo e Flores para a produção de 

água de reúso. Neste cenário, cada ETE seria adequada com a instalação da unidade de 

tratamento terciário de ultrafiltração. As seguintes intervenções e ações seriam necessárias: 

✓ Negociação institucional com a concessionária responsável pelas ETEs em questão, e entre as 

cidades de Rio Claro e Santa Gertrudes, para implantação das melhorias; 

✓ Negociação institucional com os potenciais clientes para definição do escopo de uso e 

fornecimento da água de reúso; 

✓ Desenvolvimento dos estudos de alternativas e projetos básico e executivo; 

✓ Construção da unidade de tratamento terciário nas ETEs; 

✓ Adequação geral das ETEs para a ampliação; 

✓ Construção de reservatórios de armazenamento da água de reúso; 

✓ Instalação de área de recepção de caminhões-pipa, responsáveis pela distribuição da água 

de reúso.  

Alguns dos benefícios desta alternativa são: 

✓ Tratamento descentralizado, o que permite distribuição mais eficiente aos clientes; 

✓ Aproveitamento da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto existente; 

✓ Menores intervenções, tais como obras para construção de novas adutoras.  

Os critérios de pré-dimensionamento das alternativas são apresentados no item 6.2.12, e a 

estimativa de custos de implantação e operação no item 6.2.13. Para as duas, adotou-se o 

tratamento terciário do efluente tratado das ETEs por ultrafiltração em membranas seguido por 

desinfecção com hipoclorito de sódio. 
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6.2.13 Critérios de Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas 

6.2.13.1 Condições gerais 

O pré-dimensionamento das alternativas de produção de água de reúso foi desenvolvido tendo 

como referência as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

✓ NBR 12214/1992 – Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento 

público; 

✓ NBR 12215/1991 – Projeto de adutora de água para abastecimento público. 

No pré-dimensionamento das alternativas e avaliação de custos de implantação e operação delas 

considerou-se: 

✓ Vazão máxima de efluente secundário destinado à produção de água de reúso entre 20 e 

30% da capacidade das ETEs;  

✓ Horizonte de projeto de 20 anos, após o qual poderá ser revisto para instalação de uma 

segunda etapa.  

6.2.13.2 Módulos de ultrafiltração  

Os módulos de membranas de ultrafiltração utilizados terão as seguintes características: 

✓ Tipo: Módulos de ultrafiltração de membrana em espiral, em sistema contínuo e de 

passagem única, 

✓ Vazão por módulo: 1L/s (por módulo) 

✓ Tempo de ciclo: 12 min 

✓ Vida útil: 5 anos 

As membranas requerem um processo de manutenção periódica com limpeza química de 

manutenção e de recuperação. Para tal, foi previsto consumo de hipoclorito de sódio e ácido 

cítrico, conforme apresentado na Tabela 6.13.  

TABELA 6.13 - CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A LIMPEZA DE MANUTENÇÃO E 

RECUPERAÇÃO 

Função Produto Químico Concentração (mg/L) Frequência Duração 

Limpeza de manutenção 

Ácido cítrico 50% 2000 Semanal 12 min 

Hipoclorito de sódio 12% 200 
2 vezes por 

semana 
12 min 

Limpeza da recuperação 

Ácido cítrico 50% 2200 Semestral 12 min 

Hipoclorito de sódio 12% 1100 Semestral 12 min 

Fonte: De Gasperi (2018) e Informações obtidas com a equipe técnica da SANASA.  
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6.2.13.3 Adutoras 

Para o pré-dimensionamento das adutoras, considerou-se a velocidade na tubulação. Para tal, 

adotou-se o valor de 1,2 m/s, conforme recomendação da literatura.  

 

Onde: 

 A = área da tubulação (m
2

); 

 v = velocidade desejada na tubulação (m/s); 

 Q = vazão (m
3

/s). 

 

6.2.13.4 Estações elevatórias 

Para o cálculo da potência necessária dos conjuntos motobomba, utilizou-se a expressão: 

𝑃 =
(103 × 𝑄 × 𝐻𝑚𝑎𝑛)

(75 × 𝜂)
 

Em que: 

 𝑃 = potência instalada necessária (CV); 

 𝑄 = vazão de escoamento (m
3

/s); 

 𝐻𝑚𝑎𝑛 = Altura manométrica (mca)  

 η = rendimento do conjunto motor bomba (admitido como 70%). 

6.2.13.5 Desinfecção 

Para a desinfecção do efluente, considerou-se o uso de hipoclorito de sódio. As características 

adotadas são sumarizadas na Tabela 6.14.  

TABELA 6.14 - DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA DESINFECÇÃO 

Função Produto Químico Concentração (mgCl2/L) 

Desinfecção Hipoclorito de Sódio 12% 2,0 

Elaboração: Engecorps, 2019 

  

𝑣 =
𝑄

𝐴
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6.2.14 Critérios para estimativa de custos 

6.2.14.1 Condições gerais  

Os principais custos de implantação (CAPEX) do sistema projetado foram obtidos do Estudo de 

Custos de Empreendimentos da SABESP (2013), do Atlas do Abastecimento Urbano de Água da 

ANA (2009) e de curvas paramétricas de unidades similares ou de banco de dados de obras 

equivalentes projetadas pela Engecorps.  

Os principais custos operacionais (OPEX) considerados são: consumo de produtos químicos, 

gasto de energia elétrica, troca de membranas e custo da mão de obra de operação. Para análise 

econômica foi considerando período de alcance do projeto de 20 (vinte) anos.  

Para a análise da viabilidade econômico-financeira utilizou-se o indicador Valor Presente (VP) e 

Custo Marginal (CM). O retorno não é conhecido neste estudo, já que dependerá da tarifa 

adotada na venda da água de reúso. Por este motivo, a análise considerou o custo marginal. Os 

custos levantados foram avaliados em VP para as duas alternativas, utilizando Taxa Interna de 

Retorno (TIR) de 12%.  

6.2.14.2 Módulos de ultrafiltração 

O preço estimado de cada módulo foi baseado na experiência da Engecorps em um projeto 

semelhante. Neste projeto, o custo de um módulo para tratamento de 1,0L/s (3,6m³/h) de 

efluente foi de R$24.915,91 (valor de dezembro de 2015). Esse valor foi corrigido pelo índice 

INCC-DI para outubro de 2019 (fator de correção = 1,1922). O valor atualizado, R$29.704,70, 

foi adotado como referência. 

6.2.14.3 Estações elevatórias  

As estimativas da ANA, no gráfico abaixo, apresentam os custos estimados de implantação de 

estações elevatórias para 2008. Os valores foram corrigidos pelo índice INCC-DI para outubro 

de 2019 (fator de correção = 1,993).  

 
Figura 6.2 – Custo estimado de implantação de estações elevatórias de água 

Fonte: Atlas do Abastecimento Urbano de Água, ANA, julho/2008. 
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6.2.14.4 Adutoras de água 

Na Tabela 6.15 são apresentados os coeficientes das curvas de custos estimados pela ANA, para 

adutoras de vários materiais. s coeficientes na seguinte equação se obtém os custos totais de 

implantação da linha. 

𝑦 [𝑅$] = 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜[𝑚] ∗ 𝐴. exp (𝐵 ∗ 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝑚𝑚]) 

TABELA 6.15 - COEFICIENTES PARA CÁLCULO DO CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS 

MATERIAL 

COEFICIENTES DA EQUAÇÃO 

A B 

PVC DeFoFo 83,7 0,0051 

Ferro dúctil 1,6 MPa 280,3 0,0029 

Ferro dúctil 2,5 MPa 405,57 0,0024 

Aço carbono 2247,1 0,0007 

Fonte: Atlas do Abastecimento Urbano de Água, ANA, julho/2008. 

 

6.2.14.5 Reservatórios de Água 

O custo de reservatórios de água foi baseado em curvas paramétricas desenvolvidas pela 

Engecorps para valores de referência de 2015. Os valores foram corrigidos pelo índice INCC-DI 

para outubro de 2019 (fator de correção = 1,1922). 

 

 

Figura 6.3 - Custos de Reservatórios Metálicos com Infraestrutura e Instalação 

Fonte: Banco de Dados Licitações SAAE (dezembro/2015). 
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6.2.14.6 Consumo de produtos químicos 

O custo adotado para a estimativa de gastos com produtos químicos é sumarizado na Tabela 

6.16. Os valores são referentes a licitações realizadas em 2018 e 2019.  

TABELA 6.16 - CUSTOS UNITÁRIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Produto Químico Custo (R$/L) 

Ácido Cítrico 50% 20,80 

Hipoclorito de Sódio 12% 1,48 

Elaboração: Engecorps, 2019 

6.2.14.7 Energia elétrica 

As tarifas de consumo foram obtidas pela tarifa de referência da CPFL de 2018, correspondente 

a serviços públicos de água e esgoto, conforme a Tabela 6.17. Na análise dos custos de energia 

também foram considerados os impostos no valor de 23,5%. 

TABELA 6.17 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Consumo em 

horário de ponta 

(R$/kWh) 

Demanda em 

horário de ponta 

(R$/kW) 

Consumo em 

horário fora de 

ponta (R$/kWh) 

Demanda fora de 

ponta 

(R$/kW) 

Horosazonal (P>500 kW) 0,41 24,22 0,27 9,95 

Binômia (P<=500kW) 0,41 34,17 0,27  

Fonte: CPFL 

 

6.2.14.8 Obras 

O custo de implantação da EPAR da Alternativa 1 e de ampliação das ETEs existentes na 

Alternativa 2 foi admitido como semelhante ao de implantação de uma Estação de Tratamento 

de Água Convencional.  Utilizou-se a equação apresentada na Tabela 6.18, elaborada pela 

Engecorps em 2017. Os valores foram corrigidos pelo índice INCC-DI e atualizados para 2019 

(fator de correção =1,092). 

TABELA 6.18 - EQUAÇÃO DE CUSTO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA 

CONVENCIONAL 

Equação y = 𝑨𝒙𝑩
 

Y Custo total estação de tratamento de água tipo convencional em R$ 

X Vazão em litros por segundo 

Coeficientes da Equação 

A B 

58.342,00 0,8787 

Elaboração ENGECORPS, 2017. 
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6.2.15 Pré-dimensionamento e Estimativa de Custos 

6.2.15.1 Descrição da Alternativa 1 

A Alternativa 1 consiste na instalação de uma estação exclusiva para a produção de água de 

reúso, próximo ao Polo Cerâmico de Santa Gertrudes. Nesta alternativa, o principal cliente da 

água de reúso seriam as indústrias da região. As zonas beneficiadas por essa alternativa seriam a 

17 e 21. A Figura 6.4 mostra a concepção da Alternativa 1.  

 

Figura 6.4 - Concepção da alternativa 1 
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Para esta alternativa são necessárias as seguintes intervenções: 

✓ Implantação de uma estação elevatória de esgoto tratado, a partir da ETE Jardim Novo, para 

recalcar a vazão máxima de 70 L/s; 

✓ Implantação de uma estação elevatória de esgoto tratado, a partir da ETE Conduta, para 

recalcar a vazão máxima de 60 L/s; 

✓ Implantação da EPAR, para vazão de 130L/s, com as seguintes unidades: pré-tratamento, 

módulos de ultrafiltração em membrana, desinfecção do efluente e armazenamento.  

A Tabela 6.19 sumariza as principais características das unidades propostas no pré-

dimensionamento.  

TABELA 6.19 - RESUMO DO PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA ALTERNATIVA 1 

Local Unidades do Sistema Produtor de Água de Reúso Descrição 

ETE Conduta 

Estação elevatória Conduta 
1O + 1R, Capacidade = 60L/s, Potência = 

70CV, Altura manométrica = 60mca. 

Adutora Conduta Ø300mm, FoFo, L= 2140m 

ETE Jardim Novo  

Estação elevatória Jardim Novo  
1O + 1R, Capacidade de 70L/s, Potência = 

80CV, Altura manométrica = 60mca. 

Adutora Jardim Novo Ø300mm, FoFo, L=8270m 

EPAR 

Estação Produtora de Água de Reúso – EPAR Capacidade = 130L/s 

Reservatório de água de reúso 
2 unidades  de capacidade = 2.000m³ 

Metálico (parafusado) 

Elaboração: Engecorps, 2019 

6.2.15.2 Custos de implantação da Alternativa 1 

A Tabela 6.20 sumariza os principais custos de implantação das unidades propostas no pré-

dimensionamento da Alternativa 1.  

TABELA 6.20 - CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA ALTERNATIVA 1 

Local Unidades do Sistema Produtor de Água de Reúso Custo (R$) 

ETE Conduta 

Estação Elevatória Conduta R$ 1.870.348,79 

Adutora Conduta R$ 3.553.684,94 

ETE Jardim Novo  

Estação Elevatória Jardim Novo  R$ 2.066.984,15 

Adutora Jardim Novo R$ 13.733.165,63 

EPAR 

Estação Produtora de Água de Reúso – EPAR R$ 8.450.700,89 

Reservatório de Água de Reúso  R$ 2.916.685,71 

Total R$ 32.591.570,10 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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6.2.15.3 Custos de operação da Alternativa 1 

A Tabela 6.21 apresenta o resumo dos custos de operação da Alternativa 1, considerando energia 

elétrica, consumo de produtos químicos e operação. Considerou-se operação ininterrupta (24 

horas/dia).  

TABELA 6.21 - RESUMO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ALTERNATIVA 1 

Ano 
Custo energia 

(R$) 

Consumo de 

produtos químicos 

(R$) 

Substituição de 

membranas (R$) 
Operação (R$) Custo Total (R$) 

1 493.981,18 508.45.43 - 116.634,04 1.078.119,58 

2 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

3 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

4 493.981,18 508.45.43 - 116.634,04 1.078.119,58 

5 493.981,18 508.451,43 3.861.617,23 116.634,04 4.939.736,80 

6 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

7 493.981,18 508.45.43 - 116.634,04 1.078.119,58 

8 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

9 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

10 493.981,18 508.45.43 3.861.617,23 116.634,04 4.939.736,80 

11 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

12 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

13 493.981,18 508.45.43 - 116.634,04 1.078.119,58 

14 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

15 493.981,18 508.451,43 3.861.617,23 116.634,04 4.939.736,80 

16 493.981,18 508.45.43 - 116.634,04 1.078.119,58 

17 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

18 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

19 493.981,18 508.451,43 - 116.634,04 1.078.119,58 

20 493.981,18 508.451,43 3.861.617,23 116.634,04 4.939.736,80 

Elaboração: Engecorps, 2019 

6.2.15.4 Descrição da Alternativa 2 

Para a Alternativa 2 foi previsto a adequação das ETEs Jardim Novo, Conduta e Flores. Será 

instalada unidade de tratamento terciário (MBR), para produção de água de reúso em cada 

unidade. Para esta alternativa são necessárias as seguintes intervenções: 

✓ Implantação de módulos de ultrafiltração em cada uma das ETEs, como tratamento terciário; 

✓ Implantação de desinfecção do efluente tratado; 

✓ Construção de reservatórios de armazenamento da água de reúso; 

✓ Construção de área para recebimento de caminhões pipa para a distribuição da água de 

reúso.  

A Tabela 6.22 sumariza as principais características das unidades propostas no pré-

dimensionamento.  
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TABELA 6.22 - RESUMO DO PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA ALTERNATIVA 2 

Local Unidades do Sistema Produtor de Água de Reúso Alternativa 1 

ETE Conduta 

Unidade de tratamento terciário (ultrafiltração por 

membranas) 
Capacidade = 40L/s 

Reservatório de água de reúso 
1 unidades de capacidade = 1.000m³ 

Metálico (parafusado) 

ETE Jardim Novo 

Unidade de tratamento terciário (ultrafiltração por 

membranas) 
Capacidade = 50L/s 

Reservatório de água de reúso 
1 unidade de capacidade = 1.000m³ 

Metálico (parafusado) 

ETE Conduta 

Unidade de tratamento terciário (ultrafiltração por 

membranas) 
Capacidade = 40L/s 

Reservatório de água de reúso 
1 unidade de capacidade = 1.000m³ 

Metálico (parafusado) 

Elaboração: Engecorps, 2019 

6.2.15.5 Custos de implantação da Alternativa 2 

A Tabela 6.23 sumariza os principais custos de implantação das unidades propostas no pré-

dimensionamento da Alternativa 2.  

TABELA 6.23 - RESUMO DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA ALTERNATIVA 2 

Local 
Unidades do Sistema Produtor 

de Água de Reúso 
Alternativa 2 

ETE Conduta 

Unidade de tratamento terciário 

(ultrafiltração por membranas) 
R$ 2.679.992,75 

Reservatório de água de reúso R$ 2.212.965,81 

ETE Jardim Novo 

Unidade de tratamento terciário 

(ultrafiltração por membranas) 
R$ 2.679.992,75 

Reservatório de água de reúso R$ 2.212.965,81 

ETE Flores 

Unidade de tratamento terciário 

(ultrafiltração por membranas) 
R$ 3.467.170,06 

 

Reservatório de água de reúso R$ 2.212.965,81 

Total R$ 15.466.053,00 

Elaboração: Engecorps, 2019 

6.2.15.6 Custos de operação da Alternativa 2 

A Tabela 6.24 sumariza os principais custos de operação das unidades propostas no pré-

dimensionamento da Alternativa 2.  
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TABELA 6.24 - RESUMO DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA ALTERNATIVA 2 

Ano 
Custo energia 

(R$) 

Consumo de 

produtos 

químicos (R$) 

Substituição de 

membranas (R$) 
Operação (R$) Custo Total (R$) 

1 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

2 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

3 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

4 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

5 258.007,38 508.451,42 3.861.617,23 349.902,12 4.977.978,15 

6 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

7 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

8 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

9 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

10 258.007,38 508.451,42 3.861.617,23 349.902,12 4.977.978,15 

11 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

12 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

13 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

14 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

15 258.007,38 508.451,42 3.861.617,23 349.902,12 4.977.978,15 

16 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

17 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

18 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

19 258.007,38 508.451,42 - 349.902,12 1.116.360,92 

20 258.007,38 508.451,42 3.861.617,23 349.902,12 4.977.978,15 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

 

6.2.15.7 Comparação entre as alternativas 

Para a comparação das alternativas, foi realizado o cálculo do custo marginal. Considerou-se 

horizonte de projeto de 20 anos e TIR de 12%. Os custos de implantação foram considerados 

no ano 1 de operação. A Tabela 6.25 sumariza os valores totais das alternativas 1 e 2.  
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TABELA 6.25 - RESUMO – CUSTO ÁGUA (R$/M³) 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Custo total de implantação (R$) R$ 32.591.570,10 R$ 15.466.053,00 

Valor presente de produção (m
3
) 30.622.328,64 30.622.328,64 

Valor presente de operação (R$) 

(sem custo de implantação) 

R$ 41.998.768,52 R$ 12.878.942,28 

Custo Marginal considerando custos 

de implantação (R$/m³) 
2,32 0,87 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Em geral, pode-se observar que os custos de implantação e valor presente de operação da 

alternativa 1 são superiores aos custos da alternativa 2. O custo marginal da alternativa 1 é três 

vezes superior ao da alternativa 2. Apesar de não se saber o valor da água comercializada, pode-

se concluir preliminarmente que a alternativa 1 tem alto custo marginal quando comparada com 

a alternativa 2, e pode não ser viável financeiramente.  

6.2.16 Cenário ilustrativo da comercialização da água de reúso  

Um cenário hipotético foi elaborado para ilustrar a comercialização da água de reuso. Neste, o 

consumo de água foi estimado a partir dos valores de referência de uma indústria cerâmica com 

processo industrial de via seca, como é o caso das indústricas da região. As seguintes premissas  

foram adotadas: 

✓ Produção de 6 milhões de m² de placa por ano (Vasconcelos, 2013); 

✓ Consumo de água no processo industrial de 1,1 L/m² de placas produzida (Cabral Junior et 

al, 2010);  

✓ Consumo mensal de água para fins industriais igual a 550m³/mês;  

✓ Análise comparativa com a tabela de valores de serviço do DAAE de Rio Claro, para a 

categoria de consumo industrial acima de 500m³ (R$17,82/m3, segundo a Resolução ARES-

PCJ Nº 301, de 08 de agosto de 2019); 

✓  Frete estimado a partir da tabela de frete mínimo da Agência Nacional de Transportes 

Terrestes (ANTT, disponível em ) para transporte em caminhão pipa de 30m3; 

✓ Distância de distribuição igual a 10 km.  

A Figura 6.5 apresenta os valores estimados do frete. 
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Figura 6.5 - Custos Estimados de Transporte da Água de Reúso em Caminhão Pipa de 30m³ (Referência - 

Tabela de Frete Mínimo da ANTT). Elaboração - Engecorps (2019). 

 

A Tabela 6.26 sumariza os cenários considerados. 

TABELA 6.26 - COMPARAÇÃO ECONÔMICA DA AQUISIÇÃO DA ÁGUA DE REÚSO DAS 

ALTERNATIVAS 1 E 2 

Critério 

Análise Econômica - Cenários 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Consumo (m
3
/mês) 550 550 

Distância média de transporte (km) 10,0 10,0 

Custo de transporte (R$/m
3
) 3,26 3,26 

Custo de aquisição e transporte da água de 

reuso (R$/mês) 
R$ 3.069,00 R$ 2.271,50 

Custo de aquisição e transporte da água de 

reuso (R$/m
3
) 

R$ 5,58 R$ 4,13 

Tarifa do DAAE (R$/m
3
) R$ 17,82 R$ 17,82 

Custo da tarifa de água do DAAE (R$/mês) R$ 9.801,00 R$ 9.801,00 

Economia (%) 68,7 76,8 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

Nos cenários considerados, o custo de aquisição e transporte da água de reuso da alternativa 1 

foi de R$5,58/m
3

. O custo da alternativa 1 foi de R$ 4,12/m
3

.  Em comparação com o custo de 

aquisição de água potável do DAAE de Rio Claro, a economia foi significativa e chegou a 76,8% 

para a alternativa 2.  
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Estes valores exemplificam o benefício econômico que poderia ser proporcionado pela aquisição 

da água de reuso para o processo industrial. Ressalta-se que estes valores são preliminares, e 

baseados no custo marginal, não no custo final de comercialização da água de reuso.  

6.2.17 Considerações sobre a demanda e aceitação do uso de água de reuso 

Apesar dos instrumentos legais que regulam a produção de água de reuso, sua comercialização 

ainda depende da aceitação por parte do usuário. Economicamente, observa-se a vantagem 

apresentada na compra  da água de reuso em substituição à aquisição de água potável. No 

entanto, a aceitação da água de reuso pelo usuário deve ser levada em conta na implantação de 

alternativas como as propostas neste trabalho.  

Para avaliar a aceitação por parte do usuário, o município pode implantar um projeto piloto de 

produção de água de reuso. No caso de Rio Claro, escopo das alternativas propostas, sugere-se 

a implantação do seguinte sistema: 

✓ Sistema piloto com capacidade de 10L/s,   

✓ Local: ETE Conduta; 

✓ Período de projeto: 3 anos; 

✓ Armazenamento: reservatório metálico de 500m³; 

✓ Distribuição: caminhões pipa, a cargo do usuário; 

✓ Operação realizada pela equipe técnica da ETE Conduta..  

A Tabela 6.27 apresenta os custos de implantação da alternativa de instalação de unidade piloto 

na ETE Conduta. 

TABELA 6.27 - CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PILOTO. 

Local Unidades do Sistema Produtor de Água de Reúso Custo (R$) 

ETE Conduta 

Módulos  de ultrafiltração para 10L/s R$ 297.047,48 

Reservatório de 500m
3
 R$ 1.861.105,87 

Total R$ 2.158.153,35 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A Tabela 6.28 sumariza os custos de manutenção e operação da unidade piloto. Não foram 

considerados custos com pessoal para operação, já que se considerou que pode ser realizada 

pela equipe da ETE Conduta. Também não foi considerado custo de substituição de membranas, 

devido ao horizonte de projeto de três anos.  
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TABELA 6.28 - RESUMO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA UNIDADE PILOTO 

Ano Custo energia (R$) 
Consumo de produtos 

químicos (R$) 
Custo Total (R$) 

1 56.549,56 39.111,65 95.661,21 

2 56.549,56 39.111,65 95.661,21  

3 56.549,56 39.111,65 95.661,21  

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A Tabela 6.29 apresenta o sumário dos custos da unidade piloto e o custo marginal da água 

produzida. 

TABELA 6.29 - RESUMO – CUSTO ÁGUA DE REUSO PRODUZIDA NA UNIDADE PILOTO (R$/M³) 

Resumo Unidade piloto 

Custo total de implantação (R$) R$ 2.158.153,35 

Valor presente de produção (m
3
) 757.441,51 

Custo Marginal considerando custos de implantação 

(R$/m³) 
2,85 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

O custo marginal da unidade piloto, de R$2,85/m
3

, ilustra sua atratividade para a avaliação 

preliminar da aceitação da água de reuso. 

Além de ser um instrumento para a avaliação da aceitação da água de reuso, a unidade piloto 

pode ser parte de um projeto de pesquisa para definir a qualidade da água necessária para 

atender aos clientes interessados.  Seu financiamento, inclusive, pode ser realizado em parceria 

com indústrias interessadas em adotar a água de reuso em seu processo produtivo.  

6.2.18 Impacto Sobre o Balanço Hídrico 

A indicação da alternativa 2 em detrimento da primeira é indiferente quando se trata da análise 

do impacto da sua implantação no balanço hídrico. De acordo com a Figura 6.6 a seguir, tanto 

as ETEs envolvidas nas alternativas elencadas quanto os potenciais consumidores da água de 

reúso produzida são os mesmos. 
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Figura 6.6 - Disposição das estruturas da alternativa 2 

 

Conforme estabelecido no Produto 2 – Diagnóstico, o balanço hídrico é uma relação entre o 

consumo de água exercido por um setor econômico, e a disponibilidade de água no corpo 

hídrico de uma mesma área de contribuição. Por consumo entende-se a demanda pelo recurso, 

diminuída do retorno, que obedece uma lógica descrita no tópico 2.7 deste produto. Desta 

maneira, retorno e consumo são grandezas inversamente proporcionais: quando uma aumenta 

a outra diminui, e vice-versa. 

O efluente das ETEs Flores, Conduta e Jardim Novo compreende parte significativa do retorno 

associado ao uso urbano, para abastecimento público. No momento em que se dá outro uso a 

este efluente, interrompendo a sua devolução ao corpo hídrico e encaminhando-o para um 

segundo uso, deixa-se de computá-lo como retorno, diminuindo significativamente a sua 

grandeza final (uma vez que corresponde à totalização dos efluentes das principais ETEs do 

município mais populoso da bacia do rio Corumbataí) e, consequentemente, aumentando o 

Consumo associado ao abastecimento urbano. 
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Seguindo essa lógica, a disponibilidade desta vazão para o setor industrial em uma outra Área de 

Contribuição pressupõe (em uma situação hipotética onde toda a produção das ETEs seja 

direcionada para a atividade industrial) um aumento de demanda e, consequentemente, um 

aumento do retorno. 

No entanto, antes da operação da EPAR, a vazão de retorno proveniente das ETEs do município 

era disponibilizada completamente para o balanço hídrico, o que não ocorre na situação 

contrária: Ao ser disponibilizada para as atividades industriais, a vazão de retorno do 

abastecimento urbano, que vertia 100% para o corpo hídrico e que, agora, atende às industrias, 

é perdida a uma taxa de 30%, retornando apenas 70% daquilo que foi produzido nas ETEs.  

Com a diminuição do retorno após o uso industrial, o consumo global da bacia aumenta, o que 

reflete na diminuição do saldo final no balanço hídrico. Essa diminuição se faz mais perceptível 

na AC CRUM027, que corresponde ao exutório da bacia. Para avaliar o impacto da operação 

deste sistema no balanço hídrico ao longo da topologia da bacia do rio Corumbataí é necessário 

considerar tanto a posição das Estações de Tratamento de Esgotos envolvidas na operação de 

produção da água de reúso quanto dos potenciais consumidores considerados na análise. Esta 

situação está bem ilustrada na Figura 6.6 e mais detalhada no diagrama da Figura 6.7. 

 

Figura 6.7 - Diagrama Esquemático com a Posição das ETES e dos Ponteciais Consumidores da Água de Reúso 

 

O diagrama mostra, em vermelho, a posição das ETEs e, em azul, das industrias definidas pelo 

estudo como os potenciais consumidores da água de reúso. Nota-se que há uma certa 

transposição da vazão de retornodas zonas 17 e 18 para a zona 20. Partindo-se do pressuposto 
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que toda a vazão de água de reúso produzida é incorporada às atividades industriais da zona 20, 

estabeleceu-se um paralelo do balanço hídrico entre esta situação e uma situação de controle, 

onde não há produção de água de reúso. Ambos os cenários estão contemplando as projeções 

de demanda para o ano de 2030. A Tabela 6.30 traz essa comparação. 

TABELA 6.30 - COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS DE OPERAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA DE REÚSO 

Zona 
Área de 

Contribuição 
Disponibilidade 

Sem produção Com produção 

Consumo Saldo Hídrico Consumo Saldo Hídrico 

17 

CRUM013 194,0 31,34 162,66 31,34 162,66 

CRUM014 729,0 148,39 580,61 148,39 580,61 

CRUM015 1.068,0 179,49 888,51 179,49 888,51 

CRUM016 1.358,0 238,09 1.119,91 291,90 1.066,10 

18 

CRUM020 168,0 20,30 147,70 20,30 147,70 

CRUM215 365,0 28,60 336,40 28,60 336,40 

CRUM019 569,0 119,38 449,62 222,94 346,06 

19 

CRUM012 455,0 129,64 325,36 129,64 325,36 

CRUM010 870,0 175,80 694,20 175,80 694,20 

CRUM147 285,0 67,54 217,46 67,54 217,46 

CRUM011 626,0 100,16 525,84 100,16 525,84 

CRUM146 1.558,0 278,62 1.279,38 278,62 1.279,38 

20 

CRUM141 360,0 205,82 154,18 -26,18 386,18 

CRUM021 989,0 321,14 667,86 185,96 803,04 

CRUM018 1.519,0 430,40 1.088,60 652,30 866,70 

CRUM017 2.726,0 806,57 1.919,43 893,28 1.832,72 

CRUM009 2.752,0 807,53 1.944,47 894,25 1.857,75 

21 

CRUM008 4.511,0 1.103,89 3.407,11 1.190,61 3.320,39 

CRUM189 4.822,0 1.162,34 3.659,66 1.249,06 3.572,94 

CRUM139 5.021,0 1.197,58 3.823,42 1.284,30 3.736,70 

CRUM027 5.148,0 1.419,84 3.728,16 1.506,56 3.641,44 

Fonte: Engecorps, 2019 

A análise da tabela mostra que há um aumento discreto no consumo total, acumulado na AC 

CRUM027, da ordem de 6,1% quando o cenário da operação é considerado. Esse aumento no 

consumo, naturalmente gera uma diminuição no saldo hídrico, na ordem de 2,3%. Conforme 

indicado anteriormente, essa situação se dá pois o retorno das industrias que se valem da água 

de reúso sofre um acúmulo de perdas (30% do setor industrial sobre 20% do setor de 

abastecimento). Apesar desta redução, o GADM para 2030 na captação do município de 

Piracicaba no rio Corumbataí (CRUM027) não é impactada, permanecendo com atendimento 

satisfatório (93,28%). 

É importante notar pela relação entre os dados da tabela que há, de fato, uma redistribuição 

entre as vazões das ACs CRUM016, CRUM018 e CRUM019 para as ACs CRUM141 e 

CRUM021, no sentido do favorecimento destas últimas. Apesar de haver um decréscimo no 

saldo disponível das ACs CRUM016 e CRUM019, as captações existentes não sofrem impacto 

pois estão posicionadas a montante das ETEs envolvidas na produção de água de reúso. 
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6.3 POTENCIAL DE AUMENTO DA DISPONIBILIDADE POR REGULARIZAÇÃO 

6.3.1 Abordagem Conceitual 

Neste item é feita abordagem conceitual sobre as alternativas possíveis de serem adotadas para 

aumento da disponibilidade hídrica na Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí através de 

implantação de reservatórios de regularização, de forma a atender às demandas médias 

associadas aos mananciais atualmente utilizados. 

A proposição de novos barramentos pressupõe o desenvolvimento das seguintes atividades:  

✓ Indicação de Eixos Barráveis - pesquisa de eixos de barramento no conjunto da bacia a 

partir de avaliação dos aspectos topográficos/ cartográficos; estudos de disponibilidade 

hídrica; modelagem da qualidade da água;  

✓ Estudos Hidrológicos e Operacionais, envolvendo: pesquisa de disponibilidade de dados 

hidrológicos; determinação das séries de vazões naturais na bacia do rio Corumbataí, nas 

seções fluviométricas selecionadas; determinação e análise das séries de vazões naturais nos 

eixos recomendados; balanço hídrico e determinação do potencial de regularização de 

vazões nos eixos recomendados; disponibilidade hídrica operada na situação atual; 

disponibilidade hídrica operada considerando a implantação dos eixos pesquisados; 

avaliação dos resultados e dos benefícios obtidos. 

✓ Estudos de Qualidade da Água - modelagem matemática da qualidade da água da bacia do 

rio Corumbataí, abordando: descrição do modelo utilizado; discretização da bacia em 

diferentes trechos e mapeamento dos usuários de recursos hídricos, para possibilitar a 

aplicação do modelo; resultados da calibração do modelo; análise da qualidade da água em 

diferentes cenários de captação e lançamento de cargas poluidoras, e situação atual e futura 

considerando a implantação dos aproveitamentos estudados. 

Para cada eixo barrável devem ser determinadas as seguintes características: localização, 

coordenadas do eixo, área de drenagem, curva cota-área-volume, níveis de água operacionais, 

volume útil, vazão média de longo termo, vazões mínimas e máximas, potencial de regularização 

para diferentes garantias, avaliação de impactos e custos. 

Aspectos a serem levados em conta: capacidade de regularização muito baixa, interferência com 

loteamentos, possibilidade de inundação longitudinal de rodovias principais e secundárias, 

interferências com condomínios e áreas urbanas, etc. 

Dessa forma, devem ser realizados os seguintes trabalhos para cada barramento em análise: 

✓ Definição de critérios para seleção preliminar dos eixos barráveis, tais como: 

✓ Capacidade de regularização do barramento. O eixo a ser avaliado na modelagem 

matemática deverá ter um potencial mínimo de regularização; 
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✓ Impacto ambiental. A partir dos dados observados não deverão ocorrer impactos significativos 

nas áreas inundadas. A inundação de mata ciliar deverá ser considerada como significativa 

quando se observar que a sua remoção interrompe a continuidade de corredores ecológicos; 

✓ Custos de desapropriação significativos. Considerar como custo significativo, a necessidade 

de desapropriação de grandes condomínios, povoados e regiões com concentração de 

pequenas propriedades, principalmente de lazer, nos fundos de vale; 

✓ Relocação de estradas. Analisar a necessidade de relocação de estradas, considerando a 

extensão atingida e as características da estrada. 

✓ Identificação do local de barramento na cartografia oficial do Estado de São Paulo na escala 

1:10.000; 

✓ Levantamento da curva cota x área x volume em cada barramento utilizando a cartografia 

1:10.000; 

✓ Caracterização da disponibilidade hídrica natural nas seções de cada eixo barrável, com base 

na avaliação das séries de vazões naturais médias mensais disponíveis em postos 

fluviométricos selecionados na bacia do rio Corumbataí; 

✓ Avaliação preliminar da capacidade de regularização em cada local de barramento usando 

os dados de regionalização hidrológica do Estado de São Paulo, disponibilizados pelo DAEE; 

✓ Simulações de qualidade da água para verificar a influência dos novos eixos de barramento, 

devendo ser analisada a influência no perfil de carga de DBO5 para uma vazão mínima de 

referência;  

✓ Identificação, a partir de imagens de satélite, das interferências físicas na área de implantação 

do barramento e na área do reservatório e necessidades de relocações/ desapropriações; 

✓ Avaliação preliminar das interferências ambientais; 

✓ Avaliação dos custos de implantação da obra e de operação e manutenção da barragem ao 

longo de sua vida útil 

Nos estudos deve ser avaliada a construção de pequenos barramentos em bacias de pequeno 

porte, localizadas em afluentes dos rios principais em estudo. Para estes barramentos, devem ser 

estimados os volumes acumulados, com base nos dados cartográficos disponíveis, e calculados 

os parâmetros de regularização de vazão em cada local com base nos dados de Regionalização 

Hidrológica do Estado de São Paulo, ressalvando-se que geralmente estes barramentos resultam 

em volumes físicos superiores aos indicados nos estudos de regionalização para regularização do 

DAEE.  
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Os custos de construção de barramentos são decorrentes de vários fatores, entre eles a topografia 

(comprimento e altura do barramento, forma da seção transversal ao vale, etc.), a geologia 

(incluindo as características e profundidades do topo rochoso), a hidrologia (incluindo a 

magnitude das vazões de desvio e projeto do vertedouro) etc. 

As partes componentes para o custo de construção são: o custo do barramento propriamente 

dito, o custo das obras de descarga de cheias, o custo das obras de desvio e manejo do rio e 

outros custos menores. Destes custos são preponderantes os custos de barramento e descarga de 

cheias. 

O primeiro destes custos pode ser estabelecido facilmente, sendo estimado através da fixação 

de critérios para avaliar as condições geológicas, de construção, etc. e curvas paramétricas 

desenvolvidas especificamente para esse fim. Para a avaliação do custo das obras de descarga de 

cheias, é necessário o conhecimento de uma estimativa da vazão a ser descarregada. 

Em uma avaliação preliminar, pode ser considerada a tecnologia de construção de barragens em 

Concreto Compactado a Rolo (CCR). A utilização deste tipo de tecnologia de construção tem se 

mostrado competitiva em termos de custos de implantação em vários projetos de pequenos 

barramentos, pois nestes casos é viável a implantação do vertedouro sobre a crista do 

barramento. As vantagens de custo ocorrem principalmente quando a espessura da camada de 

material alterado sobre a rocha sã é pequena. 

A possibilidade de utilizar grandes extensões de crista do barramento para o vertimento de 

vazões resulta em diminuir a sobrelevação do reservatório para a passagem de cheias, sendo que 

em muitos projetos o valor desta sobrelevação tem sido limitado a alturas da ordem de 2 a 3 m. 

Quando da realização de estudos específicos para cada aproveitamento, deverão ser avaliados 

todos os fatores intervenientes, com base em estudos e investigações detalhadas a serem 

realizados, para definição do melhor tipo de barramento. 

Para avaliar o custo de desapropriação da área do barramento e do reservatório, é necessário 

conhecer o valor das terras na região. 

A alternativa de implantação de barragens de regularização apresenta as seguintes interferências 

ambientais: 

✓ Inundação de trechos de mata ciliar e de encosta em estágio médio de regeneração; 

✓ Inundação parcial de sítios, fazendas e chácaras do vale do córrego; 

✓ Interferência, durante a obra, com sítios e estruturas associadas; 

✓ Alteração do fluxo natural do rio com efeitos adversos ao ecossistema aquático e supressão 

do ecossistema ribeirinho local; 

✓ Interferência com vias de acesso local. 
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Quanto aos impactos ambientais verifica-se, como regra geral, que qualquer dos 

aproveitamentos a ser implantado implicará interferências sobre as matas ciliares dos cursos 

d’água a serem barrados (e sobre a fauna associada), a maioria delas degradada em vários locais, 

mas ainda apresentando trechos em bom estado de conservação.  

Portanto, a seleção definitiva dos eixos de interesse passará, obrigatoriamente, por um balanço 

a ser feito entre os impactos positivos decorrentes dos ganhos em termos de oferta de água à 

bacia do rio Corumbataí vs. perdas de áreas vegetadas na mesma bacia, valendo salientar que 

medidas de compensação por esse impacto inevitável sempre deverão ser consideradas, 

podendo, inclusive, vir a contribuir para ampliar a cobertura vegetal da bacia e a interligação de 

fragmentos florestais remanescentes através de corredores, a depender de decisões a serem 

futuramente tomadas, com participação relevante do Comitê de Bacia. 

Considerando a ótica de pequenos barramentos as soluções podem ser hierarquizadas como: 

✓ Viável – a solução permite realizar o atendimento integral do abastecimento do município; 

✓ Parcial – a solução permite atender parcialmente as necessidades de abastecimento do 

município; 

✓ Inviável – a solução é de difícil viabilização para atender as necessidades de abastecimento 

do município.  

Para cada eixo de barramento há que se determinar a disponibilidade hídrica: Vazão 

Regularizada; Vazão Média; Vazão Regularizada / Vazão Média (%); e Volume Útil Máximo. Na 

sequência, deverão ser levados em consideração os consumos (retiradas para abastecimento 

urbano + rural, industrial, agricultura irrigada e dessedentação animal, incluindo os respectivos 

retornos) na bacia de contribuição () nos horizontes de planejamento, para possibilitar a 

determinação do saldo hídrico disponível para outorga, descontando da disponibilidade hídrica 

todos os usos a montante. 

Uma vez identificado que o saldo hídrico atende à demanda que se quer atender, há necessidade 

de pré-dimensionar o novo sistema adutor de água bruta, contemplando a implantação de 

captação no reservatório formado pelo barramento em análise, elevatória(s) de água bruta, se 

necessária(s), e adução de água bruta até o ponto de entrega (ETA) no município a ser atendido. 

Para análise e comparação das alternativas propostas, as opções de eixos barráveis identificadas 

devem ser avaliadas em face da sua performance diante dos seguintes critérios: 

✓ Custo de implantação e operação da alternativa, contemplando os custos de implantação das 

obras e os custos envolvidos com a sua operação/manutenção; 

✓ Tempo estimado para implantação da alternativa, correspondendo ao prazo para execução 

das obras e início da sua operação; 
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✓ Confiabilidade da alternativa de abastecimento de água em fornecer a quantidade necessária 

de água, de forma confiável e ininterrupta, sem riscos de desabastecimento e, 

consequentemente, interromper, parcialmente ou totalmente, o processo de tratamento da 

água bruta;  

✓ Tempo e custo estimados para a emissão de outorga, que pode variar de acordo com os 

mesmos aspectos citados acima, e que depende de procedimentos usualmente adotados 

pelos órgãos gestores; no caso de Estados em que a análise dos pedidos de solicitação de 

outorga se encontra informatizada, com utilização de sistemas específicos, esses prazos 

podem ser menores;  

✓ Atributos da área a ser adquirida ou da faixa de servidão a ser instituída, necessária à 

implantação da alternativa, representados pelo uso do solo predominante – urbano, rural, ou 

misto –, sendo as maiores dificuldades encontradas no caso da necessidade de 

desapropriações de áreas urbanizadas; 

✓ Necessidade de negociação institucional, critério que avalia eventuais negociações 

necessárias com outros usuários do manancial considerado ou com o responsável pela 

operação de um reservatório; 

✓ Qualidade da água do manancial alternativo indicado, avaliada mediante um ranking que a 

classifica entre boa, média ou ruim, considerando as alternativas comparadas entre si; 

✓ Magnitude do impacto ambiental e necessidade/complexidade do processo de 

licenciamento, sendo o impacto ambiental avaliado pelos seguintes indicadores, quando 

aplicável:  

✓ Eventual interferência em Unidade de Conservação de proteção integral; 

✓ Interferência direta das obras em áreas com cobertura vegetal expressiva; 

✓ Interferência direta das obras na rede de drenagem;  

✓ Interferência nos aspectos sanitários da região.  

✓ A necessidade de licenciamento ambiental e a complexidade desse licenciamento são 

avaliadas de modo associado à magnitude do impacto identificado. 

Uma vez definidos os critérios para cotejo e seleção das alternativas, pode ser utilizado um 

modelo de análise multicriterial para comparação e hierarquização das alternativas, que 

considera os seguintes passos metodológicos: 

✓ Determinação do peso de cada critério, considerando sempre uma visão interdisciplinar do 

problema; 

✓ Determinação da função de utilidade global de cada alternativa, mediante a aplicação da 

seguinte expressão: 
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𝐹𝑖 = ∑ 𝑃𝑗𝑈𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑖

 

Em que:  

 Fi : utilidade global da alternativa i 

 Pj : peso do critério j, normalizado 

 Uij : nota de desempenho do critério (ou atributo j) na alternativa i frente ao critério 

considerado 

Neste caso, quanto maior for o valor da Função Utilidade Global (F), mais adequada será a 

alternativa, visto que a referida Função “F” é representativa de aspectos que definem maior ou 

menor dificuldade para a implantação das opções avaliadas. 

Considerando a importância de cada critério no âmbito de uma matriz decisória que deve 

subsidiar a seleção de alternativas para implantação de obras que assegurem ao município 

disponibilidade de água em cenário de curto a longo prazos, deverão ser atribuídos pesos aos 

critérios, apresentados na Tabela 6.31 que devem ser devidamente normalizados ( Somatória = 

1). 

TABELA 6.31 - PESOS ADOTADOS PARA CADA CRITÉRIO 

Critério Peso 

1. Custos de implantação e operação 0,25 

2. Prazo de implantação da alternativa 0,15 

3. Confiabilidade da alternativa 0,15 

4. Prazos e custos para obtenção de outorga 0,05 

5. Atributos da área a ser adquirida 0,10 

6. Necessidade de negociação institucional 0,10 

7. Qualidade da água 0,05 

8. Magnitude do impacto ambiental e necessidade de licenciamento 0,15 

 1,00 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

A atribuição de pesos deve ser efetuada mediante discussão da equipe multidisciplinar envolvida 

nos estudos – como manda a boa técnica de aplicação de um modelo multicriterial–, visando 

evitar o predomínio de visões setoriais no âmbito das análises, pois, com a utilização dessa 

metodologia, o que se busca, em síntese, são resultados que reflitam de maneira equânime as 

vantagens e desvantagens de cada opção avaliada ante os parâmetros de comparação definidos.  

O desempenho de cada alternativa frente a cada critério deverá ser avaliado mediante a 

atribuição de notas a cada alternativa, conforme mostra a Tabela 6.32. 
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TABELA 6.32 - ATRIBUIÇÕES DE NOTAS 

Critério Performance Nota Performance Nota Performance Nota 

1. Custos de implantação e operação Alto 1 Médio 2 Baixo 3 

2. Prazo de implantação da alternativa Longo 1 Médio 2 Curto 3 

3. Confiabilidade da alternativa Baixa 1 Média 2 Alta 3 

4. Prazos e custos para obtenção de 

outorga 
Elevado 1 Médio 2 Pequeno 3 

5. Atributos da área a ser adquirida ou 

da faixa de servidão a ser instituída 
Urbana 1 Misto 2 Rural 3 

6. Necessidade de negociação 

institucional 
Difícil 1 Fácil 2 Desnecessária 3 

7. Qualidade da água Ruim 1 Média 2 Boa 3 

8. Magnitude do impacto ambiental e 

necessidade de licenciamento 
Alta 1 Média 2 Baixa 3 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

6.3.2 Alternativas Possíveis de Regularização  

A existência de barragens para abastecimento público nos municípios poderia influenciar na 

disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, pois, em muitos casos, são 

responsáveis pela regularização de vazão na Área de Contribuiçã0 - AC que estão inseridas.  

No inventário das barragens existentes realizado no Plano das Bacias PCJ foram identificados os 

seguintes reservatórios; 

✓ Represa Lago Quilombo de São Francisco, localizada no município de Charqueada;  

✓ Barragem do Córrego São João do Lageado, localizada no município de Ipeúna;  

✓ Represa Córrego Santa Gertrudes, no município de Santa Gertrudes, com vazão regularizada 

de 360 L/s. 

O estudo não apresenta estimativa de vazão regularizada pela represa Lago Quilombo e pela 

barragem do Córrego São João do Lageado. 

6.3.2.1 Ponto 01 – Captação ETA 

O ponto apresentado como proposta para barramento corresponde a atual captação da ETA que 

abastece parte do município de Rio Claro a Figura 6.8 apresenta a localização do possível lago 

formado baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 fornecidas pelo cliente. 
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Figura 6.8 – Localização Reservatório Captação ETA 

Na sequência são apresentadas fotografias obtidas in loco na captação da ETA. 

  

Figura 6.9 – Vista para Montante – Ombreira Direita Figura 6.10 – Vista para Montante – Ombreira 

Esquerda 
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Figura 6.11 – Sistema Extravasor Atual Figura 6.12 – Vista para Jusante 

 

Na sequência são apresentados prós e contras para a implantação de um barramento no local 

proposto: 

TABELA 6.33 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PONTO 01. 

Item Pró Contra Observação 

Localização +++  Localizada no município de Rio Claro. 

Topografia  -- Não foi possível identificar boas ombreiras. 

Infraestrutura Existente +++  Infraestrutura para captação já existente. 

Desapropriação  -- Possível impacto em área urbana consolidada e ocupada 

Impacto Ambiental  --- Área está inserida numa Floresta Estadual 

Grau de Antropização  --- Recebimento de esgoto doméstico 

+ - Avaliação Regular, ++ - Avaliação Bom, +++ - Avaliação Ótimo / - -Avaliação Regular, -- - Avaliação Ruim, --- - Avaliação Péssimo 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

6.3.2.2 Ponto 02 – Montante Rodovia SP-191 

O ponto identificado a montante da Rodovia SP-191 é localizado muito próximo da ponte que 

atravessa o Ribeirão Claro, mesmo corpo hídrico do ponto 01. A Figura 6.13 apresenta a 

localização do possível lago formado baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 fornecidas pelo 

cliente. 
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Figura 6.13 – Localização Reservatório Montante SP-191 

Na sequência são apresentadas fotografias obtidas in loco na rodovia SP-191. 

  

Figura 6.14 – Vista para Montante – Ombreira 

Direita 

Figura 6.15 – Vista para Montante – Ombreira 

Esquerda 
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Figura 6.16 – Vista Rib. Claro para Montante Figura 6.17 – Vista Rib. Claro para Jusante 

 

Na sequência são apresentados prós e contras para a implantação de um barramento no local 

proposto: 

TABELA 6.34 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PONTO 02 

Item Pró Contra Observação 

Localização +++  Localizada no município de Rio Claro. 

Topografia ++  Boas ombreiras para fechamento. 

Infraestrutura Existente ++  Infraestrutura para captação já existente a jusante do eixo. 

Desapropriação  - Poucas propriedades para desapropriação 

Impacto Ambiental  - Inserida na APA Piracicaba e Juqueri-Mirim 

Grau de Antropização  - Áreas cultiváveis a montante. 

+ - Avaliação Regular, ++ - Avaliação Bom, +++ - Avaliação Ótimo / - -Avaliação Regular, -- - Avaliação Ruim, --- - Avaliação Péssimo 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

6.3.2.3 Ponto 03 – Jusante de Ferraz 

O ponto identificado como jusante de Ferraz está localizado imediatamente a monatente da 

ponte que corta o Rio Corumbataí no distrito de Ferraz do município de Rio Claro. A Figura 6.18 

apresenta a localização do possível lago formado baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 

fornecidas pelo cliente. 
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Figura 6.18 – Localização Reservatório Jusante de Ferraz 

Na sequência são apresentadas fotografias obtidas in loco na ponte que corta o Rio Corumbataí 

no distrito de Ferraz do município de Rio Claro. 

  

Figura 6.19 – Vista para Montante – Ombreira 

Direita 

Figura 6.20 – Vista para Montante – Ombreira 

Esquerda 
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Figura 6.21 – Vista Rio Corumbataí para Montante Figura 6.22 – Vista Rio Corumbataí para Jusante 

 

Na sequência são apresentados prós e contras para a implantação de um barramento no local 

proposto: 

TABELA 6.35 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PONTO 03. 

Item Pró Contra Observação 

Localização ++  Localizada no município de Rio Claro. 

Topografia  -- 

De acordo com a base cartográfica disponível a formação de 

um lago resultaria em grandes áreas alagáveis, por ser um 

trecho muito plano. 

Infraestrutura 

Existente 
++  Infraestrutura para captação já existente a jusante do eixo. 

Desapropriação  --- Grande possibilidade de afetar o município de Corumbataí 

Impacto 

Ambiental 
 - Inserida na APA Piracicaba e Juqueri-Mirim 

Grau de 

Antropização 
 --- 

Mineração a montante com ocorrência de vazamento de 

produtos químicos que forçaram a parada da ETA. 

+ - Avaliação Regular, ++ - Avaliação Bom, +++ - Avaliação Ótimo / - -Avaliação Regular, -- - Avaliação Ruim, --- - Avaliação Péssimo 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

6.3.2.4 Ponto 04 – Montante de Ferraz 

O ponto identificado como montante de Ferraz está localizado aproximadamente 2,5km a 

montante do Ponto 03 (Jusante de Ferraz) seguindo pelo Rio Corumbataí no. A Figura 6.23 

apresenta a localização do possível lago formado baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 

fornecidas pelo cliente. 
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Figura 6.23 – Localização Reservatório Montante de Ferraz 

 

Na sequência são apresentadas fotografias obtidas in loco na região do Rio Corumbataí no distrito 

de Ferraz do município de Rio Claro. Devido a localização do barramento não foi possível chegar 

a margem do rio. 

  

Figura 6.24 – Vista para o vale Figura 6.25 – Vista para o vale 
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Figura 6.26 – Vista Rio Corumbataí - Montante Figura 6.27 – Vista frontal Rio Corumbataí 

 

Na sequência são apresentados prós e contras para a implantação de um barramento no local 

proposto: 

TABELA 6.36 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PONTO 04. 

Item Pró Contra Observação 

Localização ++  Localizada no município de Rio Claro. 

Topografia  --- 
Seção típica de rio com leito e várzea de inundação, falta de 

ombreiras para fechamento. 

Infraestrutura Existente ++  Infraestrutura para captação já existente a jusante do eixo. 

Desapropriação  --- Grande possibilidade de afetar o município de Corumbataí 

Impacto Ambiental  - Inserida na APA Piracicaba e Juqueri-Mirim 

Grau de Antropização  --- 
Mineração a montante com ocorrência de vazamento de produtos 

químicos que forçaram a parada da ETA. 

+ - Avaliação Regular, ++ - Avaliação Bom, +++ - Avaliação Ótimo / - -Avaliação Regular, -- - Avaliação Ruim, --- - Avaliação Péssimo 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

6.3.2.5 Ponto 05 – Montante de Corumbataí 

O ponto identificado como montante de Corumbataí está localizado aproximadamente 3,5km a 

montante da ponte que cruza o Rio Corumbataí no centro do município de Corumbataí. A Figura 

6.28 apresenta a localização do possível lago formado baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 

fornecidas pelo cliente. 
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Figura 6.28 – Localização Reservatório Montante de Corumbataí 

Na sequência são apresentadas fotografias obtidas in loco na região do Rio Corumbataí a 

montante do município de Corumbataí. 

  

Figura 6.29 – Vista para magem esquerda Figura 6.30 – Vista para a margem direita 
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Figura 6.31 – Vista Rio Corumbataí para Montante Figura 6.32 – Vista Rio Corumbataí para jusante 

 

Na sequência são apresentados prós e contras para a implantação de um barramento no local 

proposto: 

TABELA 6.37 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PONTO 05. 

Item Pró Contra Observação 

Localização -  Localizado fora do município de Rio Claro. 

Topografia +++  Vale com boa conformação para implantação de um barramento. 

Infraestrutura Existente +  Infraestrutura para captação já existente a jusante do eixo. 

Desapropriação  - Poucas propriedades na região 

Impacto Ambiental  - Inserida na APA Piracicaba e Juqueri-Mirim 

Grau de Antropização  --- 
Mineração a montante com ocorrência de vazamento de produtos 

químicos que forçaram a parada da ETA. 

+ - Avaliação Regular, ++ - Avaliação Bom, +++ - Avaliação Ótimo / - -Avaliação Regular, -- - Avaliação Ruim, --- - Avaliação Péssimo 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

6.3.2.6 Ponto 06 – Rio Passa Cinco – Jusante de Tira Chapéu 

O ponto identificado como montante de Corumbataí está localizado aproximadamente 4,0km a 

jusante da ponte da rodovia SP-191 da região conhecida localmente como “Tira Chapéu”. A 

Figura 6.33 apresenta a localização do possível lago formado baseando-se nas curvas de nível 

1:50.000 fornecidas pelo cliente. 
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Figura 6.33 – Localização Reservatório a jusante da Ponte da SP-191 “Tira Chapéu” 

Na sequência são apresentadas fotografias obtidas in loco na região do Rio Corumbataí a 

montante do município de Corumbataí. 

  

Figura 6.34 – Vista para magem esquerda Figura 6.35 – Vista para a margem direita 
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Figura 6.36 – Vista Rio Passa Cinco para Montante Figura 6.37 – Vista Rio Passa Cinco para jusante 

 

Na sequência são apresentados prós e contras para a implantação de um barramento no local 

proposto: 

TABELA 6.38 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PONTO 06. 

Item Pró Contra Observação 

Localização --  Localizado fora do município de Rio Claro. 

Topografia +++  Vale com boa conformação para implantação de um barramento. 

Infraestrutura Existente  --- Infraestrutura para captação já existente a jusante do eixo. 

Desapropriação  - Poucas propriedades na região 

Impacto Ambiental  - 
Inserida na APA Corumbataí, Botucatu e Tejupa – Piracicaba e 

Juqueri-Mirim 

Grau de Antropização  - Cultivos a montante do eixo. 

+ - Avaliação Regular, ++ - Avaliação Bom, +++ - Avaliação Ótimo / - -Avaliação Regular, -- - Avaliação Ruim, --- - Avaliação Péssimo 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

6.3.2.7 Ponto 07 – Rio Passa Cinco – Confluência com Rib. Cabeça 

O ponto identificado como Rio Passa Cinco – Confluência com Ribeirão Cabeça está localizado 

na divisa entre os municípios de Rio Claro e Ipeúna. A Figura 6.38 apresenta a localização do 

possível lago formado baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 fornecidas pelo cliente. 
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Figura 6.38 – Localização Reservatório Divisa entre os municípios de Rio Claro e Ipeúna 

Na sequência são apresentadas fotografias obtidas in loco na região do Rio Corumbataí a 

montante do município de Corumbataí. 

  

Figura 6.39 – Vista para Montante Figura 6.40 – Vista para Jusante 
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Figura 6.41 – Vista da confluência entre o Rio Passa 

Cinco e Rib. Cabeça 

Figura 6.42 – Vista para jusante após confluência 

entre os Rio Passa Cinco e Rib. Cabeça 

 

Na sequência são apresentados prós e contras para a implantação de um barramento no local 

proposto: 

TABELA 6.39 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PONTO 07. 

Item Pró Contra Observação 

Localização + - Localizado fora do município de Rio Claro. 

Topografia +++  Vale com boa conformação para implantação de um barramento. 

Infraestrutura Existente  --- Infraestrutura para captação já existente a jusante do eixo. 

Desapropriação  - Poucas propriedades na região 

Impacto Ambiental  - 
Inserida na APA Corumbataí, Botucatu e Tejupa – Piracicaba e 

Juqueri-Mirim 

Grau de Antropização  - Cultivos a montante do eixo. 

+ - Avaliação Regular, ++ - Avaliação Bom, +++ - Avaliação Ótimo / - -Avaliação Regular, -- - Avaliação Ruim, --- - Avaliação Péssimo 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

 

6.3.3 Seleção e Detalhamento das Alternativas 

A seleção dos possíveis locais de implantação do barramento para captação de água resulta em 

três possíveis localizações:  

✓ Ponto 02: Montante da SP-191; 

✓ Ponto 05: Montante de Corumbataí; 

✓ Ponto 07: Confluência ribeirão Cabeça com rio Passa Cinco. 

São apresentados estudos de disponibilidade hídrica e estimativa de custos para os três possíveis 

locais de construção do barramento para, por fim, determinar a melhor localização.  
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6.3.3.1 Disponibilidade hídrica 

O método adotado denominado Regionalização Hídrica do Estado de São Paulo é 

disponibilizada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Para aplicação do 

método é necessário determinar a região hidrológica semelhante (Figura 6.43). A área de estudo 

localiza-se na região “G”. 

 

Figura 6.43 – Regiões hidrológicas semelhantes 

 

De acordo com as regiões hidrológicas são determinados os parâmetros regionais 

disponibilizados pelo DAEE e apresentados na Tabela 6.40. 

TABELA 6.40 - PARÂMETROS REGIONAIS 

Parâmetros 

a -26,23 

b 0,0278 

Xt 0,632 

A 0,4089 

B 0,0332 

K 2592000 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

 

A vazão média especifica é calculada pela equação a seguir: 

 

𝑄𝑚𝐿𝑇 = 𝑎 + (𝑏. 𝑃𝑚)𝐴𝑑 
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Onde: 

 QmLT: vazão média de longo período (m
3

/s) 

 a e b: parâmetros regionais; 

 Pm: precipitação média anual (mm); 

 Ad: área de drenagem (km
2

) 

 

A vazão mínima de duração d e Período de retorno T (Q7,10) é calculada pela expressão abaixo: 

 

𝑄𝑑,𝑇 = 𝑋𝑡. 𝑄 (𝐴 + 𝐵. 𝑑) 

 

Onde: 

 Qd,t: vazão mínima de duração d e período de retorno T (m
3

/s) 

 d: duração (7/30 meses); 

 A, B e Xt: parâmetros regionais; 

 T: período de retorno (10 anos); 

 

O volume de regularização é calculado pela expressão abaixo: 

 

𝑉𝑐 =
[𝑄 − (𝑋𝑡. 𝐴. 𝑄𝑚𝐿𝑇)]2

4. 𝑋𝑡. 𝐵. 𝑄𝑚𝐿𝑇
𝐾 

 

Onde: 

 Vc: volume de regularização (m
3

); 

 Q: demanda de vazão de consumo (0,7013 m
3

/s); 

 K=período (30 dias x 24 horas x 3600 segundos). 

 

A duração crítica é calculada pela expressão abaixo: 

 

𝑑𝑐 =
𝑄 − (𝑋𝑡. 𝐴. 𝑄𝑚𝐿𝑇)

2. 𝑋𝑡. 𝐵. 𝑄𝑚𝐿𝑇
 

 

Onde: 

 dc: duração crítica (meses); 
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As curvas de permanência são definidas pela equação abaixo: 

 

𝑄𝑝 = 𝑞𝑝. 𝑄𝑚𝐿𝑇 

 

Onde: 

 Qp: vazão associada à porcentagem de permanência (m
3

/s); 

 qp: parâmetro associado à permanência. 

 

Os resultados das análises de disponibilidade hídrica para cada barramento são apresentados no 

Tabela 6.41 e na Figura 6.44. O barramento P7 - Confluência entre o rio Passa Cinco apresenta 

melhor disponibilidade hídrica dentre os barramentos analisados. 

TABELA 6.41 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA DOS BARRAMENTOS 

Descrição do barramento Área (km
2
) 

Pm 

(mm/ano) 

QmLT 

(m
3
/s) 

Q7,10 

(m
3
/s) 

Vc (m
3
) 

dc 

(meses) 

P2 - Montante da SP-191 115,23 1355 1,32 0,35 3.047.804,77 6,52 

P5 - Montante de Corumbataí 227,45 1396 2,86 0,75 15.653,63 -0,32 

P7 - Confluência entre o rio 

Passa Cinco e ribeirão Cabeça 
287,36 1400 3,65 0,96 492.223,78 -1,58 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

 

 

Figura 6.44 – Curvas de permanência dos barramentos 
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Para efeito de comparação entre os 3 eixos barráveis previamente selecionados considerou-se 

uma vazão regularizada de 700 L/s passível de obtenção em qualquer uns dos 3 eixos. Para tanto 

considerou-se um valor menor que 60% da menor vazão média de longo termo da ordem de 

1,3 m³/s na seção barrável escolhida no Ribeirão Claro de forma a permitir a comparação entre 

os volumes de cada reservatório através dos respectivos custos de implantação da barragem e de 

desapropriação. 

6.3.3.2 Dados dos barramentos 

6.3.3.2.1 Barramento P2- Montante da SP 191 

Os dados de cota, área e volume do barramento P2 - Montante da SP 191 foram calculados 

baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 fornecidas pelo cliente e são apresentados na Tabela 

6.42. A seção transversal no eixo da barragem é apresentada na Figura 6.45.  

TABELA 6.42 – DADOS DO BARRAMENTO P2 - MONTANTE DA SP 191 

Referência Elevação (m) Área (m²) Vol. Acumulado (m³) 

Fundo 578 149.078,65 - 

 
580 396.214,88 545.293,53 

Volume morto 581 477.884,81 982.343,37 

 
582 559.554,73 1.501.063,14 

 
584 654.140,23 2.714.758,10 

Vertedor 585 694.504,03 3.389.080,23 

 
586 734.867,83 4.103.766,16 

NA máximo 588 807.319,63 5.645.953,62 

Coroamento 590 889.563,75 7.342.837,00 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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Figura 6.45 – Seção longitudinal do eixo da barragem P2 - Montante da SP 191 
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6.3.3.2.2 Barramento P5- Montante de Corumbatai 

Os dados de cota, área e volume do barramento P5 - Montante de Corumbataí foram calculados 

baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 fornecidas pelo cliente e são apresentados na Tabela 

6.43. A seção transversal no eixo da barragem é apresentada na Figura 6.46. 

TABELA 6.43 – DADOS DO BARRAMENTO P5 - MONTANTE DE CORUMBATAÍ 

Referência Elevação (m) Área (m²) Vol. Acumulado (m³) 

Fundo 594 643.367,98 - 

Vertedor 595 758.320,67 700.844,32 

 
596 873.273,35 1.516.641,33 

NA máximo 598 1.096.333,03 3.486.247,71 

Coroamento 600 1.423.398,27 6.005.979,01 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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Figura 6.46 – Seção longitudinal do eixo da barragem P5 - Montante de Corumbataí
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6.3.3.2.3 Barramento P7- Confluência entre o rio Passa Cinco e ribeirão Cabeça 

Os dados de cota, área e volume do barramento P7 - Confluência entre o rio Passa Cinco e 

ribeirão Cabeça foram calculados baseando-se nas curvas de nível 1:50.000 fornecidas pelo 

cliente e são apresentados na Tabela 6.44. A seção transversal no eixo da barragem é apresentada 

na Figura 6.47. 

TABELA 6.44 – DADOS DO BARRAMENTO P7 - CONFLUÊNCIA ENTRE O RIO PASSA CINCO E 

RIBEIRÃO CABEÇA 

Referência Elevação (m) Área (m²) Vol. Acumulado (m³) 

Fundo 520 275.024,30 - 

Volume morto 521 324.215,49 299.619,89 

Vertedor 522 373.406,67 648.430,97 

 
524 421.664,18 1.443.501,82 

NA máximo 525 442.135,90 1.875.401,86 

Coroamento 526 462.607,61 2.327.773,61 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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Figura 6.47 – Seção longitudinal do eixo da barragem P7 - Confluência entre o rio Passa Cinco e ribeirão Cabeça
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6.3.3.3 Estimativa de custos 

A estimativa de custo de implantação é determinada em função das características relacionadas 

ao volume, altura e área de reservação, específica de cada obra, incluindo os serviços 

relacionados a seguir: 

✓ Barragens: considerado barragem homogênea de concreto compactado com rolo (CCR), 

incluindo os custos de desapropriação de terras.    

✓ Reservatório: inclui o custo de desapropriação. 

Para os custos indiretos foram adotadas as seguintes frações relativas aos custos diretos do 

esquema das obras: 

✓ Projeto, Acompanhamento da Obras, Fiscalização e Gerenciamento: 5% do valor das obras 

✓ Construção e Manutenção de Canteiros: 3% do valor das obras 

✓ Contingência: 15% do valor das obras 

✓ Estudos e Ações Ambientais: 7% do valor das obras 

A estimativa de custo de implantação dos barramentos é apresentada na Tabela 6.45. O 

barramento P7 - Confluência entre o rio Passa Cinco e ribeirão Cabeça apresenta menor custo 

dentre os barramentos analisados. 

TABELA 6.45 – ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DOS BARRAMENTOS 

Barragem 
P2- Montante da 

SP 191 

P5 - Montante de 

Corumbatai 

P7 - Confluência 

entre o rio Passa 

Cinco e ribeirão 

Cabeça 

Material CCR CCR CCR 

Comprimento da barragem (m) 412,1 290,72 259,87 

Altura da barragem (m) 12 6 6 

Barragem (R$) R$ 8.053.763,58 R$ 2.088.118,90 R$ 1.866.536,39 

Vertedouro (R$) R$ 3.016.418,17 R$ 780.381,46 R$ 697.570,62 

Tomada de água (R$) R$ 2.413.050,82 R$ 624.287,20 R$ 558.040,43 

Obras de desvio (R$) R$ 603.273,47 R$ 156.074,90 R$ 139.512,88 

Custo total da obra (R$) R$ 14.086.506,05 R$ 3.648.862,46 R$ 3.261.660,32 

Projeto, Acomp das Obras, Fisc e Gerenciamento (5%) R$ 704.325,30 R$ 182.443,12 R$ 163.083,02 

Construção e Manutenção de Canteiros (3%) R$ 422.595,18 R$ 109.465,87 R$ 97.849,81 

Contingência (15%) R$ 2.112.975,91 R$ 547.329,37 R$ 489.249,05 

Subtotal (R$) R$ 17.326.402,44 R$ 4.488.100,83 R$ 4.011.842,19 

Estudos Ambientais (7%) R$ 1.212.848,17 R$ 314.167,06 R$ 280.828,95 

Total custo  (R$) 18.539.250,61 4.802.267,88 4.292.671,14 

Área de reservação (ha) 88,96 142,34 46,26 

Área de reservação (km²) 0,89 1,42 0,46 

Custo unitário de desapropriação (R$/m
2
) 1,95 1,67 1,95 

Desapropriação da área do reservatorio (R$) R$ 1.734.720,00 R$ 2.377.078,00 R$ 902.070,00 

Total custos (R$) R$ 20.273.970,61 R$ 7.179.345,88 R$ 5.194.741,14 

Vazão regularizada (L/s) 700,00 700,00 700,00 

R$/L/s) R$ 28.962,82 R$ 10.256,21 R$ 7.421,06 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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6.3.4 Impacto Sobre a disponibilidade 

Conforme determinado no início do tópico 6.3, a comparação entre os 3 eixos barráveis 

previamente selecionados considerou- uma vazão regularizada de 700 L/s passível de obtenção 

em qualquer uns dos 3 eixos. Para tanto considerou-se um valor menor que 60% da menor vazão 

média de longo termo da ordem de 1,3 m
3

/s na seção barrável escolhida no Ribeirão Claro. A 

Tabela 6.46, a seguir, traz o cenário da disponibilidade hídrica com a existência dessas 3 (três) 

intervenções e a figura traz a disposição espacial das 3 alternativas selecionadas 

TABELA 6.46 - IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DE REGULARIZAÇÃO NA 

DISPONIBILIDADE HÍDRICA DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ  

Zona Área de Contribuição 

Disponibilidade 

Sem Regularização Com Regularização 

17 

CRUM013 194,0 194,0 

CRUM014 (P05) 729,0 752,9 

CRUM015 1.068,0 1.091,9 

CRUM016 1.358,0 1.381,9 

18 

CRUM020 168,0 168,0 

CRUM215 (P02) 365,0 844,8 

CRUM019 569,0 1.048,8 

19 

CRUM012 455,0 455,0 

CRUM010 (P07) 870,0 988,5 

CRUM147 285,0 285,0 

CRUM011 626,0 626,0 

CRUM146 1.558,0 1.676,5 

20 

CRUM141 360,0 360,0 

CRUM021 989,0 1.468,8 

CRUM018 1.519,0 1.542,9 

CRUM017 2.726,0 3.229,7 

CRUM009 2.752,0 3.255,7 

21 

CRUM008 4.511,0 5.133,2 

CRUM189 4.822,0 5.444,2 

CRUM139 5.021,0 5.643,2 

CRUM027 5.148,0 5.770,2 
Elaboração: Engecorps, 2019 
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Figura 6.48 - alternativas de eixos barráveis selecionadas 
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6.4 POTENCIAL DE EXPLOTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

6.4.1 Considerações Iniciais 

Neste Capítulo, aborda-se o potencial de explotação de água subterrânea, considerada uma 

opção complementar às captações atuais (superficiais ou subterrâneas), frente ao aumento de 

demandas projetadas por usos diversos da água, notadamente ao abastecimento público e a 

aumentar a segurança hídrica, inclusive em situação de eventos críticos de escassez. 

Adicionalmente, apresenta-se um elenco de medidas de gestão, as quais visam promover o uso 

mais racional (aspecto quantitativo) e minimizar os riscos de contaminação (aspecto qualitativo) 

das águas subterrâneas, necessárias a manter as águas subterrâneas como esta opção 

complementar. 

Nos itens a seguir, são apresentados: síntese da situação atual – ocorrência, usos e 

potencialidades de explotação de águas subterrâneas perante os principais aquíferos regionais; 

questões relativas à instalação de poços; informações sobre outorga pelo uso da água 

subterrânea; e ações visando manter este importante recurso hídrico. 

6.4.2 Síntese da Ocorrência, Usos e Potencialidades dos Aquíferos nos Municípios 

A água subterrânea é um recurso hídrico limitado, que carrega uma série de peculiaridades, uma 

vez que apresenta relação complexa e direta com a geologia (rochas/solo e estruturas geológicas, 

que armazenam e permitem a circulação da água subterrânea); interações hidráulico-

hidrogeoquímicas (condições de infiltração no solo e de circulação de água dentro dos aquíferos; 

interações superficiais – subterrâneas – solo/sedimentos/rochas em quantidade e qualidade; 

porosidade, permeabilidade; inter-relações entre distintos aquíferos) e clima (sobretudo 

quantidade e distribuição das chuvas), dentro do ciclo das águas. Seu aproveitamento é feito 

através de captações (poços) e sofre interferências antrópicas em quantidade (notadamente 

retiradas) e qualidade (sobretudo pela alteração devido a fontes de contaminação). 

As principais unidades aquíferas presentes na Bacia hidrográfica do rio Corumbataí são o Tubarão 

(com destaque para os setores central, leste, sudeste e nordeste da bacia, notadamente em 

Piracicaba, Charqueada, Santa Gertrudes e Rio Claro) e o Guarani (sobretudo nas poções 

noroeste, norte e oeste da bacia, com destaque para Itirapina e Analândia, além de Corumbataí 

e Ipeúna). Esta diferenciação confere duas realidades hidrogeológico-hídricas distintas, se 

sobrepusermos aspectos de demandas de água (mais concentradas nos locais de ocorrência do 

aquífero Tubarão) e pequenos municípios os quais têm sua demanda bastecida por um número 

discreto de poços (Guarani). 

Conforme visto no Diagnóstico (Produto 2) e no tópico 3.2.2, a disponibilidade de recursos 

hídricos subterrâneos (reservas reguladoras estimadas de 4,97 m³/s e explotáveis de 2,49 m³/s) 

leva em conta os aquíferos livres (e interações destes com cursos d´água superficiais, que 

recebem descarga de água subterrânea), ou seja, não considera a reserva permanente, nem 

eventuais porções confinadas a semi-confinadas dos aquíferos (inclusive as áreas do aquífero 
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Tubarão abaixo do aquiclude Passa Dois), nem recarga profunda. Por isso mesmo, os valores são 

discretos e certamente muito menores que as reservas totais existentes. 

Dentro desse contexto, há a necessidade de aprofundar os estudos hidrogeológicos para 

estimativas mais completas, realistas e detalhadas de reservas e demais indicadores de 

disponibilidade. No ínterim, dentro de uma visão preventiva e pela própria necessidade de 

gestão presente ou de curto prazo, estes indicadores preliminares servem de referência inicial. 

Se comparados com dados de captações e demandas (além de outros indicadores observados 

no tópico 3.2.2 - VE, VEE, GADM), mostram situação adequada em boa parte da Bacia do rio 

Corumbataí, mas em alerta em certas porções, notadamente nos municípios de Santa Gertrudes, 

Rio Claro e arredores e nas zonas hidrográficas 18 e 20. Esta constatação deve ser vista com 

ressalvas, dadas as limitações dos dados e indicadores disponíveis, mas já indicando locais 

prováveis de potencial criticidade. 

No caso dos municípios associados ao aquífero Guarani, se de um lado suas demandas discretas 

(municípios de pequeno porte e sem grandes usuários de água) são compatíveis com a 

disponibilidade deste aquífero, de outro, confere a estes municípios, grande responsabilidade 

por possuírem áreas de recarga do gigantesco aquífero, reserva estratégica e transfronteiriça. 

Para todos os aquíferos e realidades diagnosticadas, o uso racional (quantidade) e o controle de 

fontes de contaminação (qualidade) são ações fundamentais para que haja cenário de maior 

segurança quanto ao uso sustentável deste recurso hídrico. 

A Tabela 6.47 sintetiza a situação da ocorrência (aquífero) e uso (da água subterrânea) na bacia 

hidrográfica do rio Corumbataí, com vistas ao potencial de expansão de uso de poços tubulares 

profundos. Este quadro deve ser visto com o devido cuidado, de tal forma que não se incentive 

à perfuração indiscriminada de poços, mas sim a uma expansão controlada e racional, com uma 

série de medidas que serão descridas nos Capítulos seguintes. 

TABELA 6.47 - SÍNTESE DA SITUAÇÃO DA OCORRÊNCIA, USO E POTENCIAL DE EXPANSÃO DOS 

PRINCIPAIS AQUÍFEROS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ. 

Município  

Tubarão (T) Guarani (G) 
Outros aquíferos: DSG, 

TSTR 
Potencial de 

expansão 

Ocorrência Uso Ocorrência Uso Ocorrência Uso 

Analândia       G+ 

Charqueda       T+, Gx 

Cordeirópolis     DSG  T, DSG 

Corumbataí       T+, Gx 

Ipeúna       T+, Gx 

Itirapina       G+ 

Piracicaba       T, Gx 

Rio Claro     TSTR TSTR T, TSTR, Gx 

Santa Gertrudes     DSG  T-, DSGx 

Fonte: Engecorps, 2019 

Obs.: DSG = diabásios/Serra Geral; TSTR = Terrenos Sedimentares Terciários/Recentes; G = Guarani; T = Tubarão; +  maior potencial;  

- potencial comparativamente mais limitado (devido à limitação de disponibilidade ou uso já bastante expressivo); x uso limitado pela pequena 

dimensão de camada aquífera ou grande distância dos maiores centros. consumidores. (no caso do aquífero Guarani, devido ainda à 

necessidade de preservação.  

Cores: expressivo(a)         ; mediano(a)       ; pequeno(a) ou nulo(a)            
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Esses dados indicam que todos os municípios apresentam potencial de expansão de uso de águas 

subterrâneas na bacia do rio Corumbataí, com algumas peculiaridades. 

O aquífero Tubarão tem ocorrência, aflorante ou em profundidade / subsuperfície (abaixo de 

outro aquífero ou aquiclude) em todos os municípios, com destaque para Charqueada, Ipeúna, 

Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes e, medianamente, em Cordeirópolis e Corumbataí.  

Quanto ao uso deste aquífero, o destaque é para a área que compreende Piracicaba, Rio Claro 

e Santa Gertrudes, onde a demanda por usos diversos da água subterrânea (inclusive industrial) 

é maior. Em Santa Gertrudes, a possibilidade de expansão deve ser feita com cuidado, devido 

ao já detectado uso expressivo perante os indicadores apresentados no Diagnóstico (usos vs. 

indicadores de disponibilidade hídrica) e neste relatório (VEE e GADM) – de forma mais ampla, 

essa cautela também se aplicam a Piracicaba e Rio Claro, e às zonas hidrográficas 18 e 20. 

Em Itirapina e Analândia, o pacote sedimentar do aquífero Tubarão já se encontra a grandes 

profundidades (bem maior custo de perfuração) e abaixo do pacote do aquífero Guarani – SAG 

(que nestes municípios já apresenta espessura compatível com explotação), portanto, não se 

justifica sua utilização devido à maior acessibilidade (aflorante) e melhores propriedades 

aquíferas do SAG. 

O aquífero Guarani tem maior ocorrência em Analândia e Itirapina; medianamente em 

Corumbataí, Ipeúna e Charqueada. Quanto ao uso deste aquífero, nenhum dos municípios ainda 

apresenta situação de criticidade ou risco por superexplotação; proporcionalmente, os que mais 

utilizam são Analândia e Itirapina, inclusive nos sistemas de abastecimento de água (SAAs) 

municipais. 

A possibilidade de expansão de uso do SAG é plausível em vários municípios, sobretudo 

Analândia e Itirapina, sendo mais limitada Corumbataí, Ipeúna e  Charqueada (e ainda mais em 

Piracicaba e Rio Claro) devido à limitada dimensão de camada aquífera e/ou cerca distância da 

sede municipal (que encarece custos de adução). Em Cordeirópolis e Santa Gertrudes, o SAG 

não ocorre; e os custos de adução, devido à distância ainda maior, seriam inviáveis.  

As porções com aquífero fraturado de rochas ígneas básicas (diabásios, notadamente) são mais 

expressivas em Cordeirópolis, e medianamente em Santa Gertrudes. São de dimensões locais, 

por vezes misturadas ao pacote do aquífero Tubarão e/ou aquiclude Passa Dois. 

Em Rio Claro, destaca-se o pacote sedimentar de Terrenos Terciários a recentes, em ocorrência, 

uso e potencial de expansão. No entanto, como se trata de terrenos mais interligados aos cursos 

d´água superficiais, seu uso deve ser efetuado de forma controlada.  

Essa diversidade de possibilidades, cada qual com suas peculiaridades e localização, deve ser 

considerada pelos planejadores de sistemas de abastecimento público locais, seja para fornecer 

água para distritos não interligados a sistemas centrais, para complementar os SAAs já existentes 

ou para maior segurança hídrica. 
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6.4.3 Projeto e Instalação de Poços Tubulares 

Como base conceitual aos planejadores de sistemas de abastecimento, considera-se poço tubular 

profundo uma obra de engenharia geológica para captação das águas subterrâneas, executadas 

com sonda perfuratriz, mediante perfuração vertical com diâmetro variável (4”, 6”, 8” etc.), e 

profundidades variável, de cerca de 50m a até cerca de 500m nas áreas estudadas.  Excluindo-

se cisternas, cacimbas e poços de monitoramento, os quais não são foco deste estudo, os poços 

tubulares profundos podem ser com perfuração em rochas sedimentares (como no caso dos 

aquíferos Tubarão e Guarani) ou  fraturada (como no caso dos diabásios e demais rochas ígneas 

da Formação Serra Geral, ou quando estas estiverem imbricadas às formações sedimentares). 

A instalação dos poços deve levar em consideração as normas da ABNT NBR-12.212 ("Projeto 

de poço para captação de água subterrânea" – ABNT, 2017) e NBR-12.244 ("Construção de poço 

para captação de água subterrânea" – ABNT, 2006). 

De acordo com estas normas técnicas, as condições exigíveis incluem os seguintes elementos: 

✓ Vazão: "o sistema de poço(s) deve assegurar vazão contínua e constante sem prejuízo da 

qualidade e do volume da água”. 

✓ Área de proteção do poço: “deve ser protegida com base em alvenaria e/ou concreto, tela, 

cerca ou outro dispositivo que impeça o acesso de pessoas não autorizadas, e com área 

mínima que permita acesso, operação, manutenção e/ou ampliação futura do poço”. 

✓ Perfuração: “o diâmetro e a profundidade da perfuração são determinados pela vazão de 

projeto, disponibilidade hídrica e geologia local. 

Para formação geológica em rocha sedimentar, o diâmetro da perfuração deve sempre levar 

em conta o diâmetro dos tubos e filtros a serem instalados, sendo recomendado um espaço 

anular mínimo de 75 mm, para possibilitar a livre descida da coluna de revestimento, 

aplicação do pré-filtro e um selamento seguro. 

Para formação geológica em rocha cristalina, se faz necessário respeitar o diâmetro de 

perfuração somente na porção de cobertura e/ou de alteração destas rochas, não havendo 

a necessidade de se executar o furo considerando o espaço anular do revestimento ao atingir 

rocha inalterada. A perfuração pode ser realizada em diâmetro de poço mínimo de 4” e 

máximo de 22”.” 

✓ Distância entre poços: “a distância entre poços deve ser baseada na hidrogeologia local, 

levando em conta o raio de influência dos poços, para evitar interferência entre eles.” 

✓ Diâmetro nominal do poço: "é determinado pelo diâmetro interno do revestimento. 

Na definição do diâmetro devem ser consideradas as características do conjunto de 

bombeamento, dos cabos e das peças acessórias, e sua profundidade de instalação. É 

recomendado o diâmetro nominal mínimo de 150 mm, sendo tolerados, os diâmetros de 

125 mm e 100 mm, em condições especiais, para poços de pequena vazão. Também é 

recomendado diâmetro nominal mínimo que permita a utilização dos equipamentos de 

bombeamento disponíveis e possibilite o bombeamento da vazão de projeto". 
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✓ Revestimento: “deve ser especificado quanto à natureza, resistência mecânica, corrosão, 

estanqueidade das juntas, facilidade de manuseio na colocação, resistência às manobras de 

operação e manutenção do poço. 

Em poços parcialmente revestidos, o revestimento deve avançar o suficiente para permitir a 

estanqueidade na transição da formação inconsolidada para a consolidada. 

Devem ser aplicados centralizadores a intervalos regulares, de modo a permitir a 

centralização entre o diâmetro perfurado (parede do poço) e o revestimento. 

Profundidade e zona de captação: "é conveniente a penetração total do poço, prevendo-se 

que o filtro alcance no máximo 35% da coluna saturada, observados os ensaios de vazões 

locais". 

✓ Filtro: “poços cujo intervalo produtivo a ser aproveitado esteja em aquífero(s) 

inconsolidado(s) e/ou desmoronante(s) ou cujo trecho do intervalo produtivo em rocha 

consolidada possua estritamente instabilidade estrutural devem ser providos de filtros. 

O diâmetro interno dos filtros deve ser compatível com os tubos lisos, com o diâmetro da 

bomba e com os implementos de explotação da água. 

O dimensionamento da abertura dos filtros (ranhuras) deve ser feito com base nas 

granulometrias do aquífero e do pré-filtro. 

As aberturas dos filtros devem reter o mínimo de 85 % do material do pré-filtro, com 

granulometria selecionada pela curva granulométrica do aquífero. 

Os filtros devem apresentar robustez mecânica suficiente para resistir aos esforços externos 

de tração e de compressão diametral de acordo com a profundidade de instalação. 

A escolha dos filtros deve levar em consideração a ação corrosiva ou incrustante da água 

subterrânea.” 

✓ Pré-filtro: “a instalação dos filtros deve ser complementada com pré-filtro. 

O espaço anular mínimo entre a perfuração e a coluna de revestimento, para aplicação de 

pré-filtro, deve ser de 75 mm. 

O material a ser utilizado como pré-filtro deve ter constituição mineralógica quartzosa, com 

grãos subarredondados a arredondados. 

O perfil granulométrico do pré-filtro deve assegurar valores de turbidez dentro dos padrões 

sanitários. 

O conjunto filtro e pré-filtro deve reter no mínimo 90 %, em massa, da formação geológica.” 

✓ Desenvolvimento do poço: deve ser realizado para se obter uma melhor eficiência hidráulica 

do poço. Deve possibilitar a remoção do reboco e do material mais fino da formação 

aquífera em seu entorno, recuperar a porosidade e permeabilidade do aquífero, permitir 

captar água isenta deste material. 
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✓ Ensaio de vazão: “após a conclusão do poço, deve ser realizado ensaio de vazão, com a 

utilização, quando possível, de poços de observação para a determinação das características 

hidrodinâmicas do aquífero. 

Para a determinação da vazão de explotação e dos parâmetros hidráulicos em poço único, 

o ensaio de vazão deve ter duração mínima de 24 h, com vazão constante, seguido de 

medidas de recuperação do nível. O tempo de medição da recuperação deve ser o suficiente 

para que esta atinja no mínimo 80 % do rebaixamento medido. 

Para poços com vazões superiores a 20 000 L/h, pode ser executado ensaio de vazão 

escalonado, que visa a medir as perdas de carga e vazão explotável. 

A vazão de projeto do poço pode ser avaliada durante sua construção, por meio de ensaios 

operacionais, quando as características geológicas do aquífero permitirem. 

Os procedimentos do ensaio de vazão devem ser realizados com equipamento que ofereça 

condições variáveis de operação no poço, quanto à vazão e medição do nível dinâmico. 

O resultado final dos ensaios deve ser formalizado em relatório consubstanciando 

informações, registros e análise do desempenho do poço. 

A vazão de explotação do poço e o correspondente nível dinâmico são fixados em função 

de análise dos ensaios de bombeamento. 

Em aquíferos confinados, é recomendável que a profundidade do nível dinâmico não seja 

inferior à cota superior do aquífero”. 

✓ Cimentação: “para prevenir riscos de contaminação ou mineralização, o poço deve ser 

cimentado em toda extensão necessária ao isolamento. O processo de cimentação utilizado 

deve permitir o fechamento do espaço anular concêntrico com o revestimento definitivo”. 

Um perfil típico de poço tubular que atende às normas da ABNT é apresentado na Figura 6.49, 

sendo aplicável a todos os tipos de aquíferos. O que por vezes se diferencia, na prática, é que 

em aquíferos de porosidade de fraturas (fissural), nem sempre há revestimento.  
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Figura 6.49 - Esquema de poço tubular profundo, com base em ABNT (2006, 2017). 

 

Os métodos típicos de perfuração são: 

✓ Método à percussão: trata-se de um sistema mecânico, onde é feito um movimento para 

cima e para baixo, usando-se um cabo que movimenta uma ferramenta chamada de trépano, 

que tem a finalidade de quebrar a rocha com pancadas sucessivas em posições diferentes; é 

semelhante ao processo que é feito com uma cavadeira manual. 

✓ Método Rotativo: pode ser chamado também de rotativo com circulação direta e utiliza-se 

cabeçote rotativo (hidráulico) ou mesa rotativa (mecânico) para a perfuração em rochas 

sedimentares inconsolidadas. Este método utiliza um sistema de circulação de fluído 

(bentonita ou CMC - carboximetilcelulose) para estabilização da parede do poço e retirada 

do material da perfuração. 
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✓ Método pneumático: também chamado de martelo ou “Down the Hole”, é utilizado para a 

perfuração de rochas sedimentares consolidadas ou rochas cristalinas. Este método utiliza um 

sistema de martelete pneumático, o qual funciona através da injeção de ar comprimido via 

compressor. 

✓ Métodos mistos: mais de um dos métodos acima, aplicados em diferentes profundidades de 

uma mesma perfuração. 

A proteção sanitária inclui os seguintes elementos (ABNT, 2006, 2017 – esquema na Figura 6.50): 

✓ Laje sanitária: deve ser prevista a construção de uma laje de proteção, em concreto armado, 

com cobertura mínima de 1,5 × 1,5 m, espessura mínima de 10 cm, com declividade para 

as bordas. 

✓ Tampa de poço: tampa cega a ser instalada após a finalização do poço, para proteger de 

contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias que 

possam alterar as qualidades originais da água. 

✓ Tampa para poço tubular a ser instalada para permitir o acesso para controle, manutenção e 

monitoramento do poço, protegendo suas instalações internas. 

✓ Selo sanitário ou proteção sanitária: “preencher do espaço anular entre a parede da 

perfuração e a coluna de revestimento com concreto, com espessura mínima de 75 mm, com 

a finalidade de preservar a qualidade das águas subterrâneas e de as proteger contra 

contaminantes e infiltrações de superfície. A profundidade mínima depende da geologia 

local, sendo recomendada no mínimo 20 m. 

✓ Para prevenir riscos de contaminação, o poço deve ser selado em toda a extensão necessária 

ao isolamento, utilizando mistura de água e cimento ou pellets de argila expansiva ou outra 

técnica que evite a percolação de águas superiores pela parede externa do revestimento. 

✓ Concluídos todos os serviços, o poço deve ser lacrado com chapa soldada, tampa rosqueável 

com cadeado ou válvula de segurança. A consideração dos elementos mencionados 

anteriormente deve ser no momento da própria perfuração dos poços, visando não somente 

garantir condições as mais adequadas possíveis de produção, mas também de proteção 

sanitária, evitando que os poços se transformem em veículos de transporte e disseminação 

de poluentes e contaminantes para os aquíferos. 

✓ Alguns destes elementos são bastante simples (como cimentação, tampa, cercamento), 

tipicamente de baixo custo, de responsabilidade do perfurador e do próprio proprietário do 

poço, mas significativos na proteção dos recursos hídricos subterrâneos. 
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Figura 6.50 - Esquema de proteção sanitária de poços tubulares - ABNT (2006, 2017). 

 

A consideração destes elementos de proteção sanitária deve ser no momento da própria 

perfuração dos poços, visando não somente garantir condições as mais adequadas possíveis de 

produção, mas também de proteção sanitária, evitando que os poços se transformem em veículos 

de transporte e disseminação de poluentes para os aquíferos. Alguns destes elementos são 

bastante simples (como cimentação, tampa, cadeado e cerramento), tipicamente de baixo custo, 

de responsabilidade do perfurador e do próprio proprietário do poço. 

6.4.4 Custos Médios de Instalação de Poços pelos Municípios 

A seguir, são apresentados custos médios típicos para instalação de poços (R$), bem como dados 

balizadores de profundidade de poço (m), úteis a novos poços que venham a ser perfurados 

pelos municípios com área na Bacia do rio Corumbataí. 

A profundidade é uma das variáveis mais sensíveis no cômputo dos custos de 

perfuração/instalação de poços tubulares, de tal forma que, tipicamente, quanto mais profundo, 

maior tende a ser seu custo de perfuração. 

A Tabela 6.48 apresenta dados médios de profundidade de poço a partir da base de poços do 

SIAGAS (CPRM, 2019), com discriminação por aquífero onde os dados disponíveis permitiram. 
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TABELA 6.48 - SÍNTESE DE PROFUNDIDADES DE POÇOS (MÉDIA GERAL E EM POÇOS DOS 

AQUÍFEROS TUBARÃO E GUARANI) NAS ÁREAS ESTUDADAS. 

Município  

Profundidade Média (m) 

Geral Tubarão Guarani 

Analândia 140,4 ND 151,3 

Charqueda 219,9 256,3 ND 

Cordeirópolis 244,7 293,1 NO 

Corumbataí 218,3 373,0 118,3 

Ipeúna 207,9 276,0 98,5 

Itirapina 183,4 ND 119,6 

Piracicaba 220,3 244,6 ND 

Rio Claro* 213,4 272,3 ND 

Santa Gertrudes 256,2 270,1 NO 

Elaboração: Engecorps, 2019 

Obs.: ND = dado não disponível; NO = aquífero não ocorre neste município; *média de profundidade de poços em terrenos 

Terciários/recentes: 110,0m. base de dados – SIAGAS (CPRM, 2019). 

 

O que se observa, consubstanciado no que já foi explanado nos tópicos 3.2.2 (inclusive Figuras 

de distribuição em mapa e em perfil dos principais aquíferos) e 6.4.2, é que os poços do aquífero 

Tubarão, unidade sedimentar que aflora na Depressão Periférica desde Campinas (fora e a leste 

da bacia do rio Corumbataí) até a porção central da bacia do rio Corumbataí, vai sofrendo 

aumento de profundidade de leste-sudeste para oeste-noroeste, devido à configuração das 

camadas geológicas da Bacia do Paraná (que apresentam caimento sentido a NW). Por isso, os 

poços que captam água deste aquífero em Charqueda, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, 

Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes são mais profundos (acima de 200-300m) que a média 

geral da profundidade dos poços nestes municípios (com todos os aquíferos; na faixa média de 

150-250m), uma vez que os demais aquíferos (Guarani, diabásios/Serra Geral, Terrenos 

Sedimentares Terciários/recentes) são aflorantes e/ou mais rasos e, por consequência, 

apresentam menor profundidade de poço. 

O aquífero Guarani, como esperado, apresenta valores de profundidade razoavelmente mais 

baixos que a média geral de poços, com valores médios de 151,3m em Analândia e 119,3m em 

Itirapina, além de 98,5m em Ipeúna e 118,3m em Corumbataí. 

Essa realidade diferenciada confere custos de perfuração relativamente mais baixos nas porções 

oeste, noroeste e norte da Bacia, à exceção se nestes locais se tenciona perfurar para captar água 

do aquífero Tubarão. 

Estimativas de custos totais efetuadas por estudo hidrogeológico para a Agência das Bacias PCJ 

(HIDROGEOAMBIENTAL, 2019 – “Estudo e avaliação hidrogeológica visando à captação de 

água subterrânea”), para poços bem construídos e em aquíferos como o Tubarão, desde Paulínia 

até Americana/Santa Bárbara d´Oeste, com profundidades de projeto de poço média entre 

170m e 300m, variaram entre R$93.366,33 e R$189.219,67, boa parte da variação de custo se 

devendo à diferença de profundidade. O valor médio obtido neste estudo foi de R$585,60/m 

perfurado. 
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Variações no custo final decorrentes de diferentes materiais de revestimento/filtros (diminuindo 

de aço galvanizado a aço-carbono e PVC) e situações de outorga (com necessidade de licença 

de perfuração e outorga pelo uso da água; ou apenas cadastro e dispensa por usos tipicamente 

insignificantes) mostraram-se não muito expressivas, respectivamente de até 5% e 1% no 

cômputo geral. 

Com base nos valores indicados anteriormente, a Tabela 6.49 apresenta valores médios de custos 

finais de perfuração de poços, considerando-se os dados de custos médios de 

HIDROGEOAMBIENTAL (2019) e os valores médios de profundidades de poços situados na 

Bacia do rio Corumbataí (base de dados de poços do SIAGAS – CPRM, 2019). 

TABELA 6.49 - SÍNTESE DE PROFUNDIDADES DE POÇOS (MÉDIA GERAL E EM POÇOS DOS 

AQUÍFEROS TUBARÃO E GUARANI) NAS ÁREAS ESTUDADAS. 

Município  

Custo médio por poço (R$) 

Geral Tubarão Guarani 

Analândia 82.218,24 ND 88.601,28 

Charqueda 128.773,44 150.089,28 ND 

Cordeirópolis 143.296,32 171.639,36 NO 

Corumbataí 127.836,48 218.428,80 69.276,48 

Ipeúna 121.746,24 161.625,60 57.681,60 

Itirapina 107.399,04 ND 70.037,76 

Piracicaba 129.007,68 143.237,76 ND 

Rio Claro 124.967,04 159.458,88 ND 

Santa Gertrudes 150.030,72 158.170,56 ND 

Obs.: ND = dado não disponível; NO = aquífero não ocorre neste município; *custo médio de R$585,60/m perfurado 

(HIDROGEOAMBIENTAL, 2019). Elaboração: Engecorps, 2019. 

 

Assim, os valores médios esperados para poços na bacia do rio Corumbataí variam entre 

R$82.218,24 (Analândia) e R$150.030,72 (Santa Gertrudes), com extremos entre R$57.681,60 

(aquífero Guarani – Ipeúna) e R$218.428,80 (aquífero Tubarão – Corumbataí). 

Tais valores são um balizador inicial, podendo certamente variar de acordo com a profundidade 

do poço (variável mais sensível e determinante no custo final), métodos/técnicas adotadas de 

perfuração, dificuldades de perfuração, materiais utilizados, além das condições técnicas 

(equipamentos, corpo técnico etc.) e financeiro-comerciais dos perfuradores (mercado). 

Deve-se observar que, além dos itens de perfuração, há outros envolvidos quando da instalação 

de um poço: serviços de transporte/mobilização/instalação do canteiro de obras (dependem da 

distância entre a sede operacional da empresa de perfuração e o local e acessos ao ponto onde 

será efetuada a perfuração); testes de bombeamento (execução de testes com vazão durante 24 

horas e recuperação, necessários a determinação das condições de ótima explotação e 

hidrodinâmicas do poço); desenvolvimento/limpeza/desinfecção do poço pós-instalação; itens 

de acabamento e proteção sanitária; parte técnica / acompanhamento e serviços para 

regularização nos órgãos ambientais, como outorgas, pareceres, relatórios técnicos e análises de 

água físico-químicas e microbiológicas (necessárias para aferir a qualidade da água do poço e 

identificar se existe algum parâmetro fora dos padrões para consumo humano pela Resolução 

CONAMA 396/2008). 
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Na Tabela 6.50 são apresentados os valores unitários obtidos em pesquisa a três empresas de 

perfuração que atuam nas bacias PCJ e comparação com os valores unitários de referência da 

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Banco de Preços de 

Obras e Serviços de Engenharia - Maio/2018 (SABESP, 2018), apresentados no referido estudo 

de HIDROGEOAMBIENTAL (2019). Tal memória de valores é apenas uma referência balizadora 

inicial para eventuais novas perfurações, cujos valores podem variar bastante de empresa para 

empresa perfuradora. 

TABELA 6.50 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (R$) – EMPRESAS DE PERFURAÇÃO E 

COMPARAÇÃO COM A SABESP 

(Continua) 

ITENS DE CUSTO E VALOR POR EMPRESAS/SABESP EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 SABESP 

A - TRANSPORTE/MOBILIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DA SONDA PERFURATRIZ 

A - TRANSPORTE/MOBILIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DA SONDA 

PERFURATRIZ 

3.500 a 

10.000,00 

5.000,00 a 

7.000,00 

400,00 a 

2.200,00 
- 

B - PERFURAÇÃO 

PERF. SOLO/ROCHA SEDIMENTAR ALTERADA C/Ø 12" ¼ DE 

000 À 030M 
550,00 140,00 120,00 184,58 

PERF. ROCHA SEDIMENTAR CONSOLIDADA/DIABÁSIO C/Ø 

6" DE 030 À 170 M 
375,00 130,00 135,00 506,30 

PERF. ROCHA SEDIMENTAR CONSOLIDADA/DIABÁSIO C/Ø 

6" DE 030 À 180 M 
375,00 130,00 155,00 506,30 

PERF. ROCHA SEDIMENTAR CONSOLIDADA/DIABÁSIO C/Ø 

6" DE 030 À 200 M 
400,00 170,00 185,00 506,30 

PERF. ROCHA SEDIMENTAR CONSOLIDADA/DIABÁSIO C/Ø 

6" DE 030 À 220 M 
400,00 170,00 195,00 740,94 

PERF. ROCHA SEDIMENTAR CONSOLIDADA/DIABÁSIO C/Ø 

6" DE 030 À 230 M 
400,00 180,00 380,00 740,94 

PERF. ROCHA SEDIMENTAR CONSOLIDADA/DIABÁSIO C/Ø 

6" DE 030 À 300 M 
450,00 210,00 450,00 740,94 

PERF. ROCHA CRISTALINA C/Ø 6" DE 030 À 160 M 375,00 150,00 185,00 506,30 

PERF. ROCHA CRISTALINA C/Ø 6" DE 030 À 170 M 375,00 150,00 185,00 506,30 

PERF. ROCHA CRISTALINA C/Ø 6" DE 030 À 200 M 400,00 160,00 210,00 506,30 

PERF. ROCHA CRISTALINA C/Ø 6" DE 030 À 230 M 400,00 170,00 210,00 740,94 

C - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS/REVESTIMENTO 

TUBO AÇO PRETO DIN 2440      C/Ø DE  6" 335,00 280,00 190,00 207,78 

TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440      C/Ø DE  6" 450,00 380,00 280,00 - 

TUBO PVC GEOMEC. STD               C/Ø DE  6" 180,00 120,00 168,00 167,27 

CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR 2.440,00 850,00 750,00 688,04 

D - TESTES 

TESTE DE VAZÃO SEM GERADOR (ENERGIA DO CLIENTE) 350,00 120,00 120,00 - 

TESTE DE RECUPERAÇÃO 300,00 120,00 120,00 - 

DESENVOLVIMENTO AIR - LIFT 06 HORAS 225,00 120,00 90,00 - 
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TABELA 6.46 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (R$) – EMPRESAS DE PERFURAÇÃO E 

COMPARAÇÃO COM A SABESP 

(conclusão) 

ITENS DE CUSTO E VALOR POR EMPRESAS/SABESP EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 SABESP 

E - ACABAMENTO 

DESINFECÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 300,00 110,00 95,00 - 

LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1,75 x 1,75 x 0,20 m 1.000,00 450,00 380,00 - 

TAMPA-LACRE 554,00 350,00 250,00 - 

F - PARTE TÉCNICA/ACOMPANHAMENTO/OUTROS 

PARTE TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO 3.000,00 1.500,00 1.200,00 - 

ANÁLISE DE ÁGUA PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 5 3.500,00 2.000,00 2.400,00 - 

LICENÇA DE EXECUÇÃO COM RESPECTIVA DE OUTORGA 

DE DIREITO DE USO JUNTO AO DAEE 
4.500,00 2.500,00 3.200,00 - 

LICENÇA DE EXECUÇÃO COM RESPECTIVA DISPENSA DE 

OUTORGA JUNTO AO DAEE 
3.000,00 2.000,00 1.800,00 - 

PARECER TECNICO CETESB 3.000,00 2.000,00 1.800,00 - 

CONTROLE MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA NA 

ANVISA 
2.000,00 1.000,00 1.200,00 - 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 1.000,00 0,00 850,00 - 

G - ESTIMATIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

POÇO COM 160 M E BOMBA AOS 110 METROS 7.500,00 7.350,00 4.200,00 - 

POÇO COM 170 M E BOMBA AOS 120 METROS 7.500,00 7.550,00 4.200,00 - 

POÇO COM 180 M E BOMBA AOS 130 METROS 8.200,00 7.800,00 4.200,00 - 

POÇO COM 200 M E BOMBA AOS 150 METROS 8.400,00 8.300,00 4.200,00 - 

POÇO COM 220 M E BOMBA AOS 170 METROS 8.600,00 9.000,00 4.200,00 - 

POÇO COM 230 M E BOMBA AOS 180 METROS 8.700,00 9.200,00 4.200,00 - 

POÇO COM 300 M E BOMBA AOS 250 METROS 9.550,00 11.150,00 4.200,00 - 

Fonte: HIDROGEOAMBIENTAL, 2019 

 

 

Estas variações de valores refletem, em parte, as diferentes localizações de sedes das empresas 

(variando custos de deslocamento de equipamentos e equipes), mas, em outros itens, cada 

empresa apresenta seus valores de referência (e os valores apresentados indicam que podem 

variar bastante). Assim, estas questões de flutuações de valores devem ser consideradas pelo 

futuro usuário de água/empreendedor que esteja interessado em efetuar a instalação de um 

poço, recomendando-se sempre pesquisa de mercado e negociação de preços e condições. 

Adicionalmente, se buscando empresas devidamente registradas no CREA e ABAS (Associação 

Brasileira de Águas Subterrâneas), além de profissionais (corpo técnico) habilitado. 

Itirapina e Analândia até têm profundidades apreciáveis de espessura saturada do aquífero 

Guarani para viabilizar perfurações com bom aproveitamento – o que aliás, já ocorre atualmente; 

outros municípios, como Charqueada, Ipeúna e Corumbataí, dependendo da localidade, podem 

até viabilizar, mas poderá haver limitação da espessura saturada ou distância até os núcleos 
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urbanos de interesse (incluindo as sedes). Rio Claro e Piracicaba terão custos bastante 

aumentados de adução; e Santa Gertrudes e Cordeirópolis, mais ainda. Estes “blocos” de 

realidades conferirão grau decrescente, respectivamente, de potencial do uso do aquífero 

Guarani pelos municípios com área na bacia do rio Corumbataí. No limite, será a percepção e a 

efetividade da eventual escassez que determinarão a viabilidade econômica, mesmo a distâncias 

maiores. 

6.4.5 Características balizadoras à locação e instalação de poços pelos municípios 

Visando subsidiar a locação de poços em função das necessidades e demandas dos municípios, 

a seguir é apresentado um tratamento de dados e sua espacialização, em termos de valores 

típicos esperados para  vazão de poço (Q, em m
3

/h), capacidade específica (Q/s, em m
3

/h/m) e 

potencial/produtividade de poços (de acordo com métodos de DAEE et al., 2005 e CPRM, 2014), 

Os dados de profundidade de poço já foram apresentados no tópico 6.4.4. Sua espacialização 

pelos municípios da bacia é mostrada na Figura 6.51. 
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Figura 6.51 - Profundidade de poço nas áreas estudadas (interpolação com base em dados de poços do 

SIAGAS – CPRM, 2019). 
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Observa-se dispersão de valores de profundidade de poço associado à variação da geologia 

(refletindo-se nas espessuras saturadas e profundidades requeridas para captação de água dos 

aquíferos), com o padrão já indicado anteriormente para os aquíferos principais: aumento 

paulatino de profundidade de poço de leste/sudeste para oeste/noroeste, mas com diferenciação 

por aquífero. Assim, as faixas de menores valores estão associadas ao aquífero Guarani (porções 

oeste/noroeste/norte da bacia) e Terrenos sedimentares Terciários/recentes (porção central, além 

de Rio Claro, e pequenas faixas marginais – são aquíferos de distribuição mais localizada); e 

maiores associados ao aquífero Tubarão (de coloração azulada na Figura). 

Na avaliação de vazão (Q) e capacidade específica (Q/s), foram considerados os dados de poços 

da base SIAGAS (CPRM, 2019), sendo as interpolações obtidas mostradas na Figura 6.52 e na 

Figura 6.53. 
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Figura 6.52 - Comportamento dos dados de vazão de poços (Q, em m
3
/h) nas áreas estudadas (interpolação 

com base em dados de poços do SIAGAS – CPRM, 2019).  
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Figura 6.53 - Comportamento dos dados de capacidade específica de poços (Q/s, em m³/h/m) nas áreas 

estudadas (interpolação com base em dados de poços do SIAGAS – CPRM, 2019). 
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A vazão é um indicador bastante objetivo, pois permite análise em relação às demandas 

requeridas pelos usuários; e a capacidade específica (razão entre vazão Q do poço e o 

rebaixamento [s] - este, a variação entre profundidades de nível estático – NE e dinâmico - ND) 

um valioso indicador hidrogeológico, até mais relevante que a vazão para se entender o 

comportamento do aquífero e a resposta à explotação de água subterrânea por poços. 

Essas Figuras evidenciam a dispersão de valores/localidades de Q e Q/s, o que reflete a 

heterogeneidade intrínseca dos aquíferos da bacia. Por outro lado, fica claro que os maiores 

valores de capacidade específica (Q/s) localizam-se notadamente na porção oeste da Bacia do 

rio Corumbataí, coincidindo com a exposição de litologias do aquífero Guarani. 

Uma forma prática de uso destes dados é que este estudo disponibilizará os arquivos em SIG, 

permitindo aos usuários sua aplicação no planejamento de novas perfurações. Obviamente que 

tal referência balizadora não exime os futuros usuários de estudos locacionais e de avaliação 

hidrogeológica criteriosa e em escala local, imprescindíveis anteriormente a novas perfurações. 

As Tabela 6.51 e a Tabela 6.52 mostram os valores mínimo, máximo, médio e de mediana (Q50 

ou segundo quartil) de Q e Q/s, por município, também como balizadores a novas perfurações. 

A maior média de vazão por poço está em Itirapina (17,75 m³/h) e a maior mediana em 

Analândia (16,44 m³/h), associadas ao aquífero Guarani.  Isso também é corroborado com os 

maiores valores de média e mediana de capacidade específica, respectivamente para Analândia 

Itirapina (1,52 e 1,57 m
3

/h/m) e Analândia (1,05 e 0,71 m
3

/h/m). 

TABELA 6.51 - VALORES MÉDIO, DE MEDIANA, MÍNIMO E MÁXIMO - VAZÃO (Q) POR POÇO, POR 

MUNICÍPIO – BACIA DO RIO CORUMBATAÍ (M³/H). 

Município 

Vazão – Q (m³/h) 

Média Mediana Mínima Máxima 

Piracicaba 14,04 13,17 0,91 58,32 

Santa Gertrudes 12,14 9,28 3,90 62,07 

Charqueada 14,13 9,31 0,45 63,13 

Analândia 16,06 16,44 1,90 37,63 

Corumbataí 11,42 8,11 0,45 41,74 

Cordeirópolis 11,37 10,76 5,16 18,00 

Itirapina 17,75 14,99 0,45 115,93 

Ipeúna 13,95 11,22 2,23 49,30 

Rio Claro 8,11 7,26 0,45 39,31 

Elaboração: Engecorps, 2019. Base de dados – SIAGAS (CPRM, 2019). 
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TABELA 6.52 - VALORES MÉDIO, DE MEDIANA, MÍNIMO E MÁXIMO - CAPACIDADE ESPECÍFICA 

(Q/S) POR POÇO, POR MUNICÍPIO – BACIA DO RIO CORUMBATAÍ (M³/H/M). 

Município 

Capacidade específica – Q/s (m³/h/m) 

Média Mediana Mínima Máxima 

Piracicaba 0,33 0,24 0,06 1,59 

Santa Gertrudes 0,70 0,58 0,04 2,11 

Charqueada 0,35 0,17 0,01 1,61 

Analândia 1,05 0,71 0,02 3,89 

Corumbataí 0,67 0,49 0,01 3,55 

Cordeirópolis 0,28 0,26 0,04 0,58 

Itirapina 1,52 1,57 0,01 4,87 

Ipeúna 0,56 0,41 0,03 2,41 

Rio Claro 0,50 0,32 0,01 6,66 

Elaboração: Engecorps, 2019. Base de dados – SIAGAS (CPRM, 2019). 

 

Outros indicadores balizadores aos municípios são apresentados na Figura 6.54 e na Figura 6.55. 

O potencial de uso das águas subterrâneas em faixas de vazão explorável (Figura 6.54), proposta 

por DAEE et al. (2005), indica a vazão recomendada a ser extraída de forma sustentável por 

longos períodos e com rebaixamentos moderados da espessura saturada: 

✓ Aquífero Tubarão: faixas de <10, 10 a 20 e 20 a 40 m
3

/h; 

✓ Aquitarde Passa Dois: vazões limitadas; 

✓ Aquífero Guarani (SAG): sobretudo nas faixas de 20 a 40 e 40 a 80 m
3

/h; 

✓ Aquífero Serra Geral / diabásios: faixas de 7 a 100 m
3

/h (basaltos) e de 1 a 6 m
3

/h (diabásios);  

✓ Aquíferos locais de Terrenos sedimentares terciários a recentes: valores não determinados. 

Fica evidente que as porções oeste, noroeste e norte da Bacia apresentam-se com melhores 

condições aquíferas e de explotação, pela ocorrência do aquífero Guarani. 
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Figura 6.54 - Potencial de uso das águas subterrâneas - vazão explorável (DAEE et al., 2005). 

 

Outra forma de abordagem balizadora das potencialidades das águas subterrâneas é através da 

proposta de classes de produtividade de CPRM (2014). Este método segue a nomenclatura (em 

cores) da Associação Internacional de Hidrogeologia (IAH), na qual se observa uma distinção 

entre os aquíferos intergranulares, representados em azul, e aquíferos fraturados, em verde. A 

tonalidade mais forte de azul ou verde indica maior produtividade, sendo que aquicludes / 

aquitardes ou mesmo unidades não aquíferas são representados em marrom. 

No trabalho para o território brasileiro, a CPRM definiu classes de produtividade para aquíferos 

após avaliação dos resultados da capacidade específica (Q/s), transmissividade (T), condutividade 

hidráulica (K) e vazão (Q). 

O recorte para a bacia do rio Corumbataí é apresentado na Figura 6.55, evidenciando que as 

porções mais produtivas são nos trechos oeste, noroeste e norte da Bacia (sobretudo da classe 3 

– produtividade moderada), associadas ao aquífero Guarani; e a maior parte do restante da Bacia 

apresenta aquíferos de produtividade baixa a muito baixa (classes 5 e 6), correlacionados 

sobretudo ao aquífero Tubarão. 
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Figura 6.55 - Classes de produtividade (CPRM, 2014). 

 

6.4.6 Outorga pelo uso da água subterrânea 

Outro aspecto a ser considerado na instalação de poços tubulares é a outorga pelo uso de 

recursos hídricos. A seguir é apresentada uma síntese sobre o arcabouço legal e os procedimentos 

de outorga (recurso hídrico) no Estado de São Paulo: 

✓ Procedimentos legais / Legislação aplicável de recursos hídricos – DAEE (DAEE, 2019): 

 LEI FEDERAL Nº 9.433, DE 08 DE JANEIRO DE 1997; 

 LEI ESTADUAL Nº 6.134, DE 02 DE JUNHO DE 1988; 
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 Decreto Estadual Nº 32.955, DE 07 FEVREIRO DE 1991; 

 LEI ESTADUAL Nº 7.663, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991; 

✓ Cobrança: 

 LEI ESTADUAL Nº 12.183, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005; 

 DECRETO ESTADUAL Nº 50.667, DE 30 DE MARÇO DE 2006; 

✓ Fiscalização: 

 PORTARIA DAEE Nº 01, DE 02 DE JANEIRO DE 1998, Reti-ratificada em 09/03/2016 e 

17/03/2017; 

✓ Legislação nova de recursos hídricos, que substitui os procedimentos da PORTARIA DAEE Nº 

717, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996 e seus regulamentos: 

 Procedimentos de Outorga: 

 PORTARIAS DAEE NºS 1.630, 1.631, 1.632, 1.633, 1.634, 1.635 E 1.636, DE 30 DE 

MAIO DE 2017; 

 Declaração periódica de medições de volumes:   

 PORTARIAS DAEE NºS 5.578 e 5.579, de 05 de outubro de 2018 / Portaria DAEE nº 

6.987, de 18 de Dezembro de 2018;  

✓ Regulamentos: 

 Instruções Técnicas DPO de 08 a 15, de 30/05/2017, se tratando da legislação nova de 

recursos hídricos. 

Historicamente, com o advento da Lei nº 7.663/1991, que instituiu a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, coube ao DAEE cadastrar e outorgar o direito de uso dos recursos hídricos, 

quanto aos aspectos quantitativos, e aplicar as sanções previstas em lei. 

A partir da publicação do Decreto Estadual nº 41.258/1996, que regulamenta a outorga de 

direito de uso dos recursos hídricos, e da Portaria DAEE nº 717/1996, o DAEE passou a 

desempenhar mais decididamente seu papel de agente fiscalizador. 

A partir de 30/05/2017, o DAEE publicou a Portaria DAEE nº 1.630, que simplificou seus 

procedimentos, com a institucionalização da outorga eletrônica.  

Para a regularização das intervenções nos recursos hídricos, quando se tratar de outorga dos 

recursos hídricos subterrâneos, declaração sobre viabilidade de implantação de 

empreendimento-D.V.I. e dispensa/cadastramento de captação de água subterrânea, através das 

Portarias DAEE nº 1.630, 1.631, Instruções Técnicas DPO nº 08 e n° 10, de 30/05/2017, é 

necessário os procedimentos como segue abaixo para cada cenário de regularização: 

✓ Para o caso de Licença de Execução de Poço Tubular Profundo:  
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 Requerimento de Licença de Execução de Poço Tubular para usos de água subterrânea 

dispensados de outorga; 

 Requerimento de Licença de Execução de Poço Tubular e de Direito de Uso para 

Captação de Água Subterrânea. 

✓ Quando houver necessidade de licenciamento junto à Cetesb – Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Licença Prévia e de Instalação): 

 Requerimento para obtenção de Declaração sobre Viabilidade de Implantação de 

Empreendimento (DVI) quanto ao uso e interferências em recursos hídricos 

(Empreendimento Novo). 

✓ Para regularização de Outorga de Direito de Uso ou Dispensa de Outorga: 

 Requerimento de Outorga de Direito de Uso para Captação de Água Subterrânea – Poço 

Tubular (Consumo > que 15 m³/dia); 

 Requerimento de Dispensa de Outorga de Captação Subterrânea – Poço Tubular 

(Consumo < que 15 m³/dia). 

✓ Para Renovação de Outorga de Direito de Uso: 

 Requerimento de Renovação de Outorga de Direito de Uso Para Captação de Água 

Subterrânea – Poço Tubular (a cada 05 anos). 

✓ Para aumento de vazão durante a vigência da outorga: 

 Requerimento para obtenção de Declaração sobre Viabilidade de Implantação de 

Empreendimento (DVI), quanto ao uso e interferências em recursos hídricos – 

Ampliação de Empreendimento Existente. 

✓ Para desativação temporária ou tamponamento: 

 Declaração de Desistência de Captação de Água Subterrânea – Desativação 

Temporária/Tamponamento. 

 

✓ Para transferência de titularidade sem que haja mudança nas condições de uso: 

 Declaração de Desistência de Captação de Água Subterrânea e Requerimento de 

Transferência de Outorga para Captação de Água Subterrânea. 

✓ Outros procedimentos: 

 Requerimento de Retificação de Dados de Portaria de Outorga para Uso de Recursos 

Hídricos Subterrâneos; 

 Requerimento de Licença de Execução e Cadastro para Captação de Água Subterrânea 

(Mineral, Termal, Gasosa, Potável de Mesa ou destinada a fins Balneários). 
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6.4.7 Ações de Gestão/Intervenção Complementares Recomendadas 

Dada toda complexidade inerente aos aquíferos e às águas subterrâneas, descrita desde o 

Diagnóstico (Produto 2), é preciso considerar não só o potencial de expansão (novas captações), 

como indicado nos Capítulos anteriores, como também um conjunto de ações de gestão e 

intervenção em paralelo, os quais são fundamentais para a sustentabilidade da expansão prevista, 

além de sobretudo manter viável a explotação de águas subterrâneas como alternativa 

complementar à região. Neste sentido, uma série de ações são recomendadas ou reforçadas a 

seguir: 

✓ Execução de estudos hidrogeológicos e de projetos de poço previamente às perfur ações 

e de obras tecnicamente adequadas, como balizadores técnicos e visando à melhor 

segurança (maior grau de sucesso na empreitada do poço) e ao uso racional e seguro de águas 

subterrâneas (evitando a superexplotação e interferência entre poços e a presença de 

contaminações ambientais nos arredores; e tentando alcançar condições mais otimizadas 

hidraulicamente às vazões requeridas pelo usuário de água). Importante observar que, para 

todas as atividades técnicas durante a execução da instalação dos poços, é recomendado o 

acompanhamento de um profissional devidamente habilitado com CREA (geólogo, 

engenheiro geólogo ou engenheiro de minas), bem como a contratação de uma empresa 

devidamente capacitada, que siga normas técnicas anteriormente mencionadas (ABNT - NBR 

12212 e NBR 12244) e procedimentos do DAEE (órgão outorgante), além dos órgãos 

ambientais (quando aplicável). 

✓ Aprofundamento dos estudos técnico-científicos sobre a hidrogeologia regional: 

delimitação mais exata das camadas e formações que compõem os principais aquíferos 

regionais (em 3D) e das peculiaridades locais (variações faciológicas ou litológicas, estruturas 

geológicas); melhor entendimento das condições de recarga, infiltração, circulação e 

interações intra-inter-aquíferos (papel  do aquiclude Passa Dois sobre o aquífero Tubarão; 

inter-relações do Tubarão com demais aquíferos/litologias); e sobretudo melhor 

entendimento das interações águas de chuva-subterrâneas-superficiais (esta ação deve ser 

prioritária, tendo em vistas implicações da vazão de base – contribuição do aquífero para os 

rios, extremamente importantes devido á sazonalidade climática com estações seca/chuvosa 

bem definida). Este conjunto de atividades deve contar com participação de universidades, 

centros de pesquisas, consultorias/consultores e órgãos públicos, além de fomento (FAPESP, 

CAPES/CNPq, Agência de Bacias PCJ, investimentos privados etc.) e ampla divulgação e 

acesso dos resultados e conclusões. 

✓ Aprimoramento das redes de monitoramento existentes (regionais e municipais/locais): 

Conforme visto no Diagnóstico e nos Capítulos anteriores deste Produto, as redes de 

monitoramento regionais (CETESB-DAEE e RIMAS/CPRM) ainda apresentam poucos pontos 

na bacia do rio Corumbataí: apenas 3 situados dentro da bacia, sendo dois em Analândia 

(aquífero Guarani) e um em Rio Claro (aquitarde Passa Dois). Assim, o aquífero mais 

explotado na bacia (Tubarão) ainda não tem qualquer ponto de monitoramento atualmente. 
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Adicionalmente, nos arredores da bacia, há outros 13 pontos das redes regionais: 9 extraindo 

água do aquífero Guarani e 4 do Tubarão. 

Sugere-se inclusão de novos pontos nos aquíferos Tubarão (notadamente em Rio Claro, 

Santa Gertrudes e Piracicaba; adicionalmente, em Cordeirópolis, Charqueada, Ipeúna e 

Corumbataí) e Guarani (sobretudo Itirapina, Charqueada, Ipeúna e Corumbataí, por ainda 

não possuir poços dentro da bacia; além de expandir Analândia, devido à importância do 

aquífero para o município); e nos Terrenos Sedimentares Terciários/recentes em Rio Claro. 

As alternativas são a expansão das redes regionais e/ou a instalação de redes locais pelos 

municípios. Em ambos os casos, esses novos pontos a monitorar podem ser de poços já 

existentes (poços tubulares profundos em produção de água ou desativados) ou novos (poços 

de monitoramento dedicados).  

No caso de poços de produção, o monitoramento quantitativo (de profundidade de nível 

estático – NE) é mais complicado, devido à necessidade de parar a operação e aguardar 

recuperação no nível após desligar a bomba. 

No caso de poços de monitoramento, o perfil típico são de piezométricos rasos (< 60 m de 

profundidade), abarcando aquíferos livres ou freáticos (mais adequados à observação das 

interações aquífero – cursos d´água / vazão de base), permitindo leituras mais fáceis de 

profundidade de nível estático, como no caso de poços profundos desativados. 

Sobre locação de novos poços, vai depender dos objetivos a serem propostos. Caso a 

finalidade seja complementar a rede regional, sugere-se considerar a proposta do estudo 

“Plano de monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas das Bacias PCJ”, em 

elaboração pela empresa Profill à Agência das Bacias PCJ. Caso a finalidade seja o 

monitoramento apenas dos mananciais de alcance dos municípios (“zoom”) – o que vai mais 

de encontro ao presente estudo -, será necessária a consideração poços de abastecimento 

(atuais ou futuros), os poços de monitoramento regionais (atuais ou projetados) e ainda a 

execução de estudos de detalhe locacionais adicionais, previamente à instalação.  

A fim de acompanhar a interferência das cargas potencialmente contaminantes nos 

mananciais subterrâneos,  no caso de redes locais, sugere-se o monitoramento de água bruta 

dos poços pela concessionária, com parâmetros pela Resolução Federal CONAMA 396/2008 

(consumo humano). Em caso de impossibilidade de recursos financeiros, priorizar os 

parâmetros indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha semestral de pH, 

cloretos, nitritos, nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos 

e coliformes termotolerantes, além de condutividade elétrica e temperatura), e as eventuais 

não conformidades indicadas nas redes da CETESB (observadas nas redes regionais: bactérias 

heterotróficas, chumbo, ferro, manganês, alumínio, boro e fluoreto). Adicionalmente, o 

monitoramento de profundidade de nível estático e, se poço de produção, também: vazão 

captada, quantidade de água produzida e a implementação do instrumento de Perímetros 

de Proteção de Poços (PPP). 
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Visando otimizar recursos financeiros e também a alcançar o melhor aproveitamento técnico 

do monitoramento, fundamental que, em caso de determinado município aventar instalar 

uma rede local, que haja prévio diálogo com os responsáveis pelas redes regionais já 

existentes (CETESB/DAEE e CPRM), aventando-se a celebração de convênios com estes 

órgãos. 

✓ Implementação do instrumento dos perímetros de proteção de poços (PPP) , os quais são 

instrumentos de gestão utilizados para proteger as fontes de abastecimento (poços) de 

atividades potencialmente poluentes, pelo controle e restrição do uso e ocupação do solo no 

seu entorno. A dimensão desse perímetro irá depender das características hidrogeológicas 

locais e, também, da localização do ponto de captação e das fontes potenciais de poluição 

situadas em seus arredores. A literatura cita várias metodologias disponíveis, sendo que cada 

país adota a sua de acordo com as peculiaridades e leis próprias (FOSTER et al., 2006; IG-

SMA, 2010; OLEAGA et al., 2009). 

Os PPPs são definidos ao longo da Zona de Captura ou Zona de Contribuição do poço (ZC), 

ou seja, o perímetro que delimita toda área de recarga do aquífero que contribui diretamente 

para o poço (Figura 6.56). A ZC é estabelecida pelos divisores de água subterrânea que se 

formam pelo bombeamento do poço e pelas fronteiras ou divisores naturais de fluxo. Em 

alguns casos, o rebaixamento do nível da água causado pelo bombeamento do poço pode 

ser utilizado para delimitar um perímetro de proteção. 

O perímetro que delimita a área afetada pelo rebaixamento é denominado de Zona de 

Influência (ZI), como mostra também a Figura 6.57. Cabe, entretanto, ressaltar que em 

aquíferos com gradiente hidráulico acentuado, a ZI não está totalmente contida na zona de 

captura, o que levaria à aplicação de restrições de uso do solo em áreas que não contribuem 

para o poço (IG-SMA, 2010). 

Deve-se priorizar a implementação de PPPs nos sistemas já existentes, como a bateria de 

poços que abastecem total ou parcialmente Analândia, Itirapina, Ipeúna e Santa Gertrudes, 

além das localidades em Corumbataí (Nosso Recanto e Jacutinga), Rio Claro (Ferraz) e 

Piracicaba (Tupi e Tanquinho). 
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Figura 6.56 - Zona de captura de um poço em funcionamento (FOSTER et al. 2006 in IG-SMA, 2010). 

 

 

Figura 6.57 - Zonas de captura de águas subterrâneas e perímetros baseados em tempo de trânsito ao redor 

do poço (FOSTER et al., 2006). 
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✓ Execução de medidas de controle de fontes potenciais de contaminação dos aquíferos e 

águas subterrâneas, sejam pontuais ou difusas.  

Estas são: empreendimentos com potencial contaminante (indústrias, comércio etc.); 

disposição de resíduos sólidos (lixões e aterros sanitários); postos e locais com 

armazenamento de combustíveis; rodovias; ferrovias; dutos; aeroportos; locais com registro 

de acidentes com produtos perigosos; minerações; saneamento (esgoto); agricultura e 

pecuária; cemitérios; e áreas contaminadas. Um primeiro recorte da situação atual foi 

efetuado pelo Diagnóstico, e indicou: 

Manchas urbanas, com destaque para a sede de Rio Claro (maior delas), além das sedes de 

municípios menores (Santa Gertrudes, Ipeúna, Analândia e Corumbataí); parcialmente, as 

sedes de Charqueada e Itirapina. Piracicaba e Cordeirópolis apresentam manchas urbanas 

notadamente fora da bacia. 

Disposição atual de resíduos sólidos urbanos/municipais: aterro em vala dentro da área da 

Bacia em Charqueada, Cordeirópolis, Corumbataí e Itirapina, e aterro sanitário em Rio 

Claro;  todos estes municípios apresentam IQR – Índice de Qualidade de Resíduos Sólidos 

indicando condições adequadas de disposição; os demais municípios (Analândia, Ipeúna, 

Piracicaba e Santa Gertrudes) dispõem seus resíduos fora da Bacia do Rio Corumbataí. 

Áreas contaminadas (ACs) inventariadas pela CETESB, sendo 38 situadas dentro da Bacia do 

Rio Corumbataí (CETESB, 2018): em Charqueada (1 posto de combustível), Ipeúna (1 posto 

de combustível), Santa Gertrudes (3 postos de combustível, além da Região dos Lagos de 

Santa Gertrudes – disposição de resíduos industriais notadamente de cerâmicas; total de 4 

áreas), Rio Claro (21 postos de combustível, 4 locais com disposição de resíduos e 4 áreas 

industriais; total de 29 áreas) e Piracicaba (2 postos de combustível e uma área industrial; 

total de 3 áreas); Rio Claro destaca-se amplamente (mais de ¾ do total de ACs), sobretudo 

por ter a maior mancha urbana contida na Bacia do Rio Corumbataí; e, no setor industrial, 

Rio Claro destaca-se, juntamente com as vizinhas Santa Gertrudes e Piracicaba. 

Quanto às estruturas de transporte, há notadamente rodovias (destaque, com diversas 

rodovias; potencialidade de ocorrência de acidentes com vazamento de produtos perigosos, 

devido ao perfil de transporte de cargas no Brasil; atenção especial aos trechos com maior 

declive – relevos cuestiformes, em que a incidência de acidentes é maior). Ferrovia apenas 

no trecho Cordeirópolis – Santa Gertrudes – Rio Claro – Itirapina (atenção especial ao trecho 

Rio Claro – Itirapina, devido ao afloramento do aquífero Guarani). 

As medidas de controle das fontes potenciais de contaminação incluem ações de: inventário 

de fontes potenciais de contaminação (ação prioritária devido às bases disponíveis 

atualmente muito pouco detalhadas; e à necessidade de prevenção à contaminação dos 

aquíferos e águas subterrâneas, os quais, se impactados, normalmente apresentam tempo 

de recuperação demorado e custos bastante elevados (muitas vezes passando da casa dos 

milhões de reais); fiscalização; ações de gerenciamento de áreas contaminadas (GAC), com 

foco nas áreas já diagnosticadas como contaminadas; produção mais limpa (L+P) e 



-214- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

prevenção à poluição (P2) sobretudo em empresas; entre outras que atuem região. Também 

são recomendadas ações de educação ambiental e capacitação técnica, além do uso de 

novas tecnologias. 

✓ Execução de estudos localizados de viabilidade e obras visando à recarga artificial de 

aquíferos, sobretudo como forma de minimizar as situações de alerta (no balanço demandas 

vs. indicadores de disponibilidade hídrica), já observadas nas zonas 18 e 20, em Rio Claro, 

Santa Gertrudes e arredores, conforme preconizado na Resolução CNRH n. 153/2013 

(“Estabelece critérios e diretrizes para implantação de Recarga Artificial de Aquíferos no 

território Brasileiro”), Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH n. 01/2017 (“Disciplina o reúso 

direto não potável de água, para fins urbanos, proveniente de Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário”), Resolução CONAMA 396/2008 (“Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas”), e a experiência de outras 

unidades da federação em áreas urbanas (como no Distrito Federal – Adasa, 2015, 2017). 

A fim de acompanhar a interferência das cargas superficiais nos mananciais subterrâneos,  sugere-

se o monitoramento de água bruta dos poços pela concessionária, com parâmetros pela 

Resolução Federal CONAMA 396/2008 (consumo humano). Em caso de impossibilidade de 

recursos, priorizar os parâmetros indicados na Resolução CNRH n. 107/2010 (uma campanha 

semestral de pH, cloretos, nitritos, nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos 

totais dissolvidos e coliformes termotolerantes, além de condutividade elétrica e temperatura), e 

as eventuais não conformidades indicadas nas redes da CETESB. Adicionalmente, o 

monitoramento de profundidade de nível estático, vazão captada, quantidade de água 

produzida e a implementação do instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP). 

6.4.8 Conclusões e Considerações Finais 

Neste estudo, foram caracterizados e identificados locais com maior ou menor potencial de 

explotação de águas subterrâneas nas áreas estudadas (Bacia do rio Corumbataí), bem como as 

peculiaridades nas áreas municipais, prós e contras ou limitações, sendo sumariados neste 

Capítulo 6.4. Fica evidente que a explotação de águas subterrâneas é uma alternativa 

complementar às captações atuais (subterrâneas ou superficiais), frente ao aumento de 

demandas projetadas por usos diversos da água, notadamente ao abastecimento público e a 

aumentar a segurança hídrica, inclusive em situação de eventos críticos de escassez.  

Os dados apresentados mostram que a alternativa complementar as águas subterrâneas é viável 

na Bacia do rio Corumbataí dos pontos de vista técnico e socioeconômico-ambiental, desde que 

respeitadas certas premissas e efetuadas ações de gestão/intervenção em paralelo, como as 

indicadas no presente estudo. Estas ações visam exatamente manter esta opção viável. 
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Outra peculiaridade é que essa alternativa de explotação de águas subterrâneas torna-se viável 

para situações locais (pequenos municípios, distritos isolados ou bairros), e desde que os custos 

de adução não sejam elevados (não haja grandes distâncias entre captações e usuários 

consumidores), pelos valores tipicamente discretos de vazão (por captação). O custo pode ainda 

se elevar se forem necessários investimentos adicionais de tratamento além do simplificado 

(cloração e eventual fluoretação), denotando ainda a necessidade de controle de fontes 

potenciais de contaminação (que podem alterar antropicamente a qualidade das águas) e estudos 

hidrogeoquímicos (para melhor conhecer as anomalias naturais e subsidiar ações de seu 

gerenciamento).  
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7. IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES E INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS 

7.1 ESCOLHA DA ALTERNATIVA VIÁVEL PARA AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Assim como definido pelas políticas de gestão dos recursos hídricos, seja no âmbito Federal, seja 

na esfera estadual, o instrumento do planejamento estratégico de uma bacia hidrográfica tem 

como cerne a definição de critérios que orientem os gestores no trato dos conflitos de uso. Tais 

conflitos são oriundos, invariavelmente, da insuficiência de disponibilidade, seja pela quantidade 

insuficiente para atender a todas as demandas locais, seja pela inviabilidade técnica de lidar com 

níveis e qualidade aquém dos limites da tratabilidade e da tolerância do próprio ecossistema 

aquático e adjacente. 

A partir da análise do quadro da composição das demandas futuras, o presente estudo 

estabeleceu, neste terceiro produto, condições para a indicação de ações e intervenções a serem 

adotadas pela bacia no sentido de garantir o suprimento hídrico para os usos concorrentes, 

tecendo especial análise para o abastecimento público dos municípios que tem nas suas águas, 

seus principais mananciais. 

Foram abordados três conceitos referentes ao aumento da disponibilidade hídrica: o incremento 

do uso da água subterrânea, a adoção de tecnologia de reutilização de efluentes urbanos e a 

regularização de vazões através do barramento dos rios da bacia. A seguir, está disposto uma 

síntese daquilo que foi tratado nos capítulos anteriores, para então se estabelecer a indicação 

para a etapa subsequente do estudo. 

Aumento de Disponibilidade Hídrica – Água de Reúso  

Após avaliar o potencial de promover o aumento da disponibilidade hídrica através da produção 

de água de reúso para atender a usos não potáveis, foi indicada uma solução envolvendo ETEs 

do município de Rio Claro. 

A bacia do Corumbataí possui duas zonas, correspondentes às cidades de Rio Claro e Piracicaba, 

com potencial favorável à implantação de práticas de reúso. Além disso, a região possui 

infraestrutura de saneamento abrangente, com altos índices de coleta (média de 95%) e 

tratamento (média de 94%) de esgoto; 

A alternativa indicada pelo estudo prevê adequações nas ETES Conduta, Jardim Novo e Flores 

para a produção de água de reúso. Neste cenário, cada ETE seria adequada com a instalação da 

unidade de tratamento terciário de ultrafiltração. 

Apesar da análise positiva, é importante ressaltar que a solução de aumento de disponibilidade 

por água de reuso carece de avaliações fundamentais, como um estudo de viabilidade que 

evidencie a aplicabilidade deste modelo frente ao mercado consumidor potencial da água 

produzida. Ao se chegar ao valor do custo marginal envolvido na concepção do sistema, o passo 

seguinte é compreender a disposição a pagar pela oferta em questão. Sem esta avaliação, a 



-217- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

análise elaborada neste produto apresenta teor meramente técnico, mesmo que tenha sido 

concebida sob esta limitação e sem a atribuição de abordar o tema econômico.  

Da mesma maneira, é importante que, a partir do estudo de mercado, se aprofunde a análise no 

impacto do balanço hídrico local. Uma vez determinada o perfil da demanda de forma objetiva, 

a análise da relação com o corpo hídrico deve ser aprofundada, seja pela contemplação da 

diminuição da retirada, seja pela avaliação das condições de retorno da vazão (tanto em 

quantidade como em qualidade).  

Desta forma, a opção pelo conceito do reuso carece de estudos para que se proceda análise 

comparatória. Neste sentido, o capitulo 8 a seguir elenca, entre as recomendações de ações a 

serem desenvolvidas, estudos específicos para que se alcance este patamar. 

Aumento de Disponibilidade Hídrica – Explotação de Água Subterrânea 

Conforme visto no tópico. 6.4, o potencial de explotação de água subterrânea é uma opção 

complementar às captações atuais (superficiais ou subterrâneas) e demais alternativas 

apresentadas neste estudo, frente ao aumento de demandas projetadas por usos diversos da 

água, notadamente ao abastecimento público e a aumentar a segurança hídrica, inclusive em 

situação de eventos críticos de escassez. 

A adoção da alternativa de explotação das águas subterrâneas apresenta características que, se 

não fosse a baixa capacidade de atendimento à demanda projetada (que a equadra como uma 

alternativa complementar), contribuiriam para a sua posição como uma possível solução. Dentre 

estes fatores, destacam-se: 

✓ Custo relativamente baixo (entre R$57.681,60 e R$218.428,80) por poço na bacia do rio 

Corumbataí, a depender do local, aquífero, profundidade perfurada; 

✓ Normalmente, de baixo impacto ambiental; 

✓ Dispensa Licenciamento Ambiental Específico, podendo requerer ações em caso de 

compensação em caso de supressão da cobertura vegetal; 

✓ Prazo pequeno para o início da operação do poço (Estudos prévios: 2 a 6 meses; Perfuração 

2 a 6 meses); 

Também é uma alternativa para sistemas independentes locais, como bairros ou distritos 

afastados dos SAAs centrais. No entanto, conforme foi verificado, com ou sem expansão da 

extração de água por poços, é fundamental que sejam efetuadas medidas de gestão, as quais 

visam promover o uso mais racional (aspecto quantitativo) e minimizar os riscos de contaminação 

(aspecto qualitativo) das águas subterrâneas, necessárias a manter as águas subterrâneas como 

esta opção complementar: sempre que se cogitar a instalação de novos poços, efetuar estudos 

hidrogeológicos, locacionais e de projetos de poço previamente às perfurações e executar obras 

tecnicamente adequadas; aprofundar estudos técnico-científicos sobre a hidrogeologia regional; 

aprimorar redes de monitoramento existentes, sejam regionais (CETESB-DAEE, CPRM/RIMAS), 



-218- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

sejam eventuais novas redes locais; implementar o instrumento dos perímetros de proteção de 

poços (PPP) para os poços de abastecimento público (já existentes ou futuros); executar medidas 

de controle de fontes potenciais de contaminação dos aquíferos e águas subterrâneas; e executar 

estudos localizados de viabilidade e obras visando à recarga artificial de aquíferos. Tais ações 

estão elencadas adiante no capítulo 8. 

Aumento de Disponibilidade Hidrica – Regularização de Vazão 

A regularização das vazões naturais é um procedimento que visa a melhor utilização dos recursos 

hídricos superficiais. Para esse fim, é necessário promover-se o represamento das águas, através 

da construção de barragens em seções bem determinadas dos cursos d’água naturais. 

O estudo sobre a regularização de vazões através do barramento de rios da bacia do Corumbataí 

se mostrou uma alternativa real para trazer segurança e garantia de suprimento hídrico, 

principalmente para os grandes demandantes, como o município de Rio Claro e o município de 

Piracicaba.  

A partir da proposta de de 7 eixos barráveis, foi estabelecida uma matriz de análise 

contemplando os critérios como localização, topografia, infraestrutura existente, custo com 

desapropriação, impacto ambiental e grau de antropização. Os mananciais de captação para 

abastecimento público ubano impactados por cada eixo proposto pode ser observado na Tabela 

7.1 e na Figura 7.1 a seguir. 

TABELA 7.1 - MANANCIAIS IMPACTADOS PELOS EIXOS BARRÁVEIS PROPOSTOS NA PRIMEIRA 

ETAPA DA ANÁLISE 

Eixo Manancial de Captação Município 

P-01 Captação ETA 

Ribeirão Claro Rio Claro 

Rio Corumbataí Piracicaba 

P-02 Montante da SP 191 

Ribeirão Claro Rio Claro 

Rio Corumbataí Piracicaba 

P-03 Jusante de Ferraz 

Rio Corumbataí Rio Claro 

Rio Corumbataí Piracicaba 

P-04 Montante de Ferraz 

Rio Corumbataí Rio Claro 

Rio Corumbataí Piracicaba 

P-05 Montante de Corumbataí 

Rio Corumbataí Rio Claro 

Rio Corumbataí Piracicaba 

P-06 Jusante de Tira-Chapéu Rio Corumbataí Piracicaba 

P-07 Confluência com Rio Cabeça Rio Corumbataí Piracicaba 

Elaboração: Engecorps 2019 
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Figura 7.1 - localização dos eixos barráveis propostos na primeira etapa da análise desenvolvida 

  

A partir dos resultados da matriz foram identificados 3 (três) eixos barráveis viáveis para 

implantação no âmbito da bacia do Rio Corumbataí (P-02, P-05 e P-07). Estes eixos compõem 

então a alternativa para aumento da disponibilidade hídrica e serçao objeto de estudo 

aprofundado na próxima  etapa deste estudo (produto P4. De forma a complementar a eficiência 

do aumento da disponibilidade de água em função do barramento conforme proposto, 

recomenda-se que haja um esforço na manutenção de barramentos já existentes, como a 

dragagem e desassoreamento dos barramentos da captação da ETA I e da Fazenda São José.  

7.2 SÍNTESE DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES A NÍVEL MUNICIPAL 

7.2.1 Analândia 

Para o município de Analândia é proposta gestão de demanda com redução de índice de perdas 

dos atuais 50% para 45% em 2030 e 40% em 2035. Do ponto de vista quantitativo tanto o 

manancial subterrâneo, quanto o manancial superficial (folga de 220 L/s em 2030 e de 178 L/s 

em 2040) atendem com segurança às demandas associadas a cada captação. 
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Dados do abastecimento público de água atual indicam 81,96% de uso de água subterrânea (em 

volume), com 7 poços em operação (Aquífero Guarani). Trata-se de um recurso hídrico acessível 

e compatível com as demandas municipais de abastecimento público, estando exposto 

(aflorante) inclusive na mancha urbana da sede municipal.  

Os valores calculados mostram disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

256,7 L/s, ou seja, VEE de 206,2 L/s resultando em GADM (apenas para águas subterrâneas) de 

0,041 (4,05%), portanto, o manancial (aquífero Guarani) apresenta-se como de segurança 

hídrica. É possível efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo de avaliação 

técnico hidrogeológica e locacional. 

Por outro lado, dado o caráter estratégico e transfronteiriço do SAG, há a necessidade de ações 

de preservação deste importante recurso hídrico. 

No ponto de captação superficial de água bruta do município de Analândia as concentrações 

determinadas dos parâmetros de qualidade se mostram abaixo dos limites tolerados pela classe 

2, determinando uma condição satisfatória do ponto de vista qualitativa. 

Já com relação à captação de água subterrânea não foram fornecidas informações sobre a 

qualidade da água bruta. Em função da ausência de informações e das não conformidades 

indicadas nas redes da CETESB em Analândia e arredores (Itirapina), são sugeridas as seguintes 

medidas: 

✓ Monitoramento da qualidade da água bruta dos poços pela concessionária, com parâmetros 

pela Resolução Federal CONAMA 396/2008 (consumo humano) ou  da  Resolução CNRH 

n. 107/2010; 

✓ Monitoramento de profundidade de nível estático, vazão captada, quantidade de água 

produzida e a implementação do instrumento de Perímetros de Proteção de Poços (PPP) nos 

poços de abastecimento público municipal. 

Quanto ao sistema produtor não foram constatadas criticidades quantitativas nas unidades dos 

sistemas existentes quanto ao atendimento das demandas a eles associadas tanto no horizonte 

de médio prazo (2030) quanto de longo prazo (2040).  

Na ausência de dados de qualidade de água bruta, tanto do manancial superficial, quanto dos 

poços não foi possível concluir sobre a adequação do processo de tratamento existente.  

A menos que a Fonte São Francisco e o Córrego do Retiro se enquadrem como “classe especial”, 

haverá necessidade de complementação do processo de tratamento após a realização de ensaios 

de tratabilidade. 

No caso de águas subterrâneas, dados das redes de monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas da CETESB indicam um ponto localizado em Analândia demandando atenção. 
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7.2.2 Charqueada 

No caso do município de Charqueada, a redução do índice de perdas não compreende uma 

meta municipal dentre as ações de gestão de demandas. O índice atual de 36% de perdas se 

mantém para os anos de 2030 e 2040. Do ponto de vista quantitativo, a captação superficial 

localizada no distrito de Paraisolândia (que compreende o manancial superficial responsável por 

atender as demandas da porção do município localizadas no território da bacia do rio 

Corumbataí) apresenta uma folga de 1.234,49 L/s (em 2030) e de 977,80 L/s (em 2040), 

atendendo com segurança às demandas associadas à estimativa populacional em cada horizonte. 

O sistema de abastecimento público de Charqueada não conta com captações subterrâneas. 

Na captação superficial de água bruta do distrito de Paraisolândia as concentrações determinadas 

dos parâmetros de qualidade se mostram abaixo dos limites tolerados pela classe 2, 

determinando uma condição satisfatória do ponto de vista da abordagem qualitativa. 

Quanto ao sistema produtor não foram constatadas criticidades quantitativas quanto ao 

atendimento das demandas a ele associadas tanto no horizonte de médio prazo (2030) quanto 

de longo prazo (2040).  

Na ausência de dados de qualidade de água bruta, tanto do manancial superficial, quanto dos 

poços não foi possível concluir sobre a adequação do processo de tratamento existente.  

7.2.3 Cordeirópolis 

Assim como foi observado para o município de Charqueada, a redução do índice de perdas em 

Cordeirópolis não compreende uma meta municipal no âmbito da gestão de demanda, uma vez 

que o índice atual (17% de perdas físicas) já está posicionado abaixo da meta estabelecida pelo 

Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020. A manutenção deste valor tendo como horizonte os anos de 

2030 e 2040 é, por si, ação de gestão de demanda. 

Por estarem localizados fora do território da bacia do rio Corumbataí, os mananciais superficiais 

não foram foco das análises de criticidade quantitativa e qualitativa, tendo estas sido feitas apenas 

para o sistema produtor municipal. Para estes, a demanda estimada para o ano de 2030 supera 

a capacidade de oferta do sistema em 26,07%, gerando um déficit de 28,68 L/s. A limitação 

imposta pelo sistema está atrelada à capacidade de operação da Estação de Tratamento de Água 

do município e a necessidade da elaboração de um projeto de ampliação da estrutura está 

contemplada pelo capítulo seguinte, na ficha de ações F-1. 

7.2.4  Corumbataí 

Assim como foi observado para o município de Charqueada e Cordeirópolis, a redução do índice 

de perdas em Cordeirópolis não compreende uma meta municipal no âmbito da gestão de 

demanda, uma vez que o índice atual (20% de perdas físicas) já está posicionado abaixo da meta 

estabelecida pelo Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020. A manutenção deste valor tendo como 

horizonte os anos de 2030 e 2040 é, por si, ação de gestão de demanda. 
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Dados do abastecimento público de água atual indicam 21,20% de uso de água subterrânea (em 

volume), com 2 poços em operação. Os valores calculados mostram disponibilidade hídrica 

subterrânea (vazão explotável – VE) de 336,0 L/s, ou seja, VEE de 313,6 L/s resultando em GADM 

(apenas para águas subterrâneas) de 0,36%, portanto, os mananciais (aquíferos Guarani e 

Tubarão e do aquiclude Passa Dois) apresenta plena satisfatoriedade no atendimento da 

demanda. É possível efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo de avaliação 

técnico hidrogeológica e locacional. 

Nos pontos de captação superficial de água bruta do município de Corumbataí as concentrações 

determinadas dos parâmetros de qualidade se mostram abaixo dos limites tolerados pela classe 

2, determinando uma condição satisfatória do ponto de vista qualitativa. 

Já com relação à captação de água subterrânea, os dados fornecidos indicam atenção para o 

parâmetro “coliformes termotolerantes”. Em caso de reincidência no resultado negativo da 

medição deste parâmetro (não conformidade), se faz necessária a adoção de medidas 

mitigadoras, tais como a reavaliação das condições de proteção sanitária do poço, a desinfecção 

do poço e a avaliação e controle de fontes potenciais de poluição nos arredores. Algumas destas 

medidas estão contempladas pelas fichas F-2 e F-3, no capítulo que segue. 

Quanto ao sistema produtor não foram constatadas criticidades quantitativas nas unidades dos 

sistemas existentes quanto ao atendimento das demandas a eles associadas tanto no horizonte 

de médio prazo (2030) quanto de longo prazo (2040).  

Na ausência de dados de qualidade de água bruta do manancial superficial, não foi possível 

concluir sobre a adequação do processo de tratamento existente.  

7.2.5 Ipeúna 

Para o município de Ipeúna é proposta gestão de demanda com redução de índice de perdas 

dos atuais 48,2% para 23% em 2030 e 21% em 2035. Do ponto de vista quantitativo tanto o 

manancial subterrâneo, quanto o manancial superficial (folga de 258,14 L/s em 2030 e de 

202,39 L/s em 2040) atendem com segurança às demandas associadas a cada captação. 

Dados do abastecimento público de água atual indicam 66,78% de uso de água subterrânea (em 

volume), com 5 poços em operação. Os valores calculados mostram disponibilidade hídrica 

subterrânea (vazão explotável – VE) de 275,42 L/se Vazão Explotável Efetiva (VEE) de 212,2 L/s 

resultando em GADM (apenas para águas subterrâneas) de 6,74%, portanto, os mananciais 

(aquíferos Guarani e Tubarão) apresentam plena satisfatoriedade no atendimento da demanda. 

É possível efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo de avaliação técnico 

hidrogeológica e locacional. 

No ponto de captação superficial de água bruta do município de Ipeúna as concentrações 

determinadas dos parâmetros de qualidade se mostram abaixo dos limites tolerados pela classe 

2, determinando uma condição satisfatória do ponto de vista qualitativa. Já com relação à 

vulnerabilidade qualitativa atribuída à água subterrânea no município, os dados fornecidos 
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indicam condição satisfatória, sem registros de extrapolação dos limites para os parâmetros 

considerados neste estudo. 

Quanto ao sistema produtor não foram constatadas criticidades quantitativas nas unidades dos 

sistemas existentes no que diz respeito ao atendimento das demandas a eles associadas tanto no 

horizonte de médio prazo (2030) quanto de longo prazo (2040). Apesar dos resultados positivos 

obtidos atravás da aplicação dos índices de atendimento, tanto para o manancial quanto para o 

sistema produtor, há uma constatação por parte da prefeitura que indica queda na produtividade 

dos poços. Indícios apontam para a necessidade de manutenção estrutural dos poços da rede, 

mas faz-se necessário um estudo amplo sobre a situação dos mesmos, tendo em vista que o 

manancial aponta baixo comprometimento com a demanda projetada para os anos de 2030 e 

2040. A recomendação para este estudo estudo está contemplada pela ficha F-4, que é 

encontrada no capítulo a seguir.  

A fim de realizar uma análise alternativa sobre a participação dos diversos mananciais no 

contexto da produção de água para o município, é necessário analisar a a capacidade do 

atendimento da demanda municipal total pelo manancial superficial (Córrego São João do 

Lageado), tendo em vista que a rede municipal de poços subterrâneos apresenta certo grau de 

incerteza na sua operação. Este manancial, conforme aplicação da metodologia do GADM, 

apresenta uma capacidade de atendimento de 100% da demanda do município já com as 

projeções para o cenário de 2030. Neste horizonte, o GADm se apresenta com um valor de 

8,06% da vazão de referência adotada na metodologia (50% da Q7,10). 

No entanto, e apesar da folga hídrica de mais de 243 L/s apresentada pelo manancial neste 

cenário, o sistema produtor não corrobora para a viabilidade desta alternativa sem que haja uma 

reformulação das suas estruturas. Com uma capacidade operacional de 12,5 L/s atribuída à EEAB 

e de 13,89 L/s à ETA III, o sistema necessita de uma ampliação para atender a demanda de 

21,37 L/s em 2030. Levando em conta a demanda projetada para o ano de 2040 (26,48 L/s), o 

déficit a ser suprido é de 13,98 L/s. 

Como reforço do caráter contingencioso deste cenário, é importante que se ressalte que a ideia 

de se ter um único manancial para um município contradiz a premissa de garantia de suprimento 

hídrico, focada em se ter mais de um manancial.  

O sistema produtor de água do município de Ipeúna utiliza água proveniente do Córrego São 

João do Lageado e, segundo os dados de qualidade da água bruta fornecidos pelo município, 

não há extrapolação dos limites associados ao processo de tratamento adotado pela estação de 

tratamento, estando esta ETA com plena adequação à qualidade de água encontrada no 

manancial. 

7.2.6 Itirapina 

Para o município de Ipeúna é proposta gestão de demanda com redução de índice de perdas 

dos atuais 29% para 25% já em 2030 e e se mantendo para 2035. Do ponto de vista quantitativo 

o manancial subterrâneo atende com segurança às demandas associadas a cada captação. 
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Os valores calculados mostram disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

421,76 L/s e Vazão Explotável Efetiva (VEE) de 270,9 L/s resultando em GADM (apenas para 

águas subterrâneas) de 18,81%. Portanto, os mananciais (aquíferos Guarani e Tubarão) 

apresentam plena satisfatoriedade no atendimento da demanda. É possível efetuar a expansão 

da rede de poços, mediante prévio estudo de avaliação técnico hidrogeológica e locacional. 

Com relação à vulnerabilidade qualitativa no município, os dados fornecidos indicam condição 

satisfatória, sem registros de extrapolação dos limites para os parâmetros considerados neste 

estudo. 

Quanto ao sistema produtor não foram constatadas criticidades quantitativas nas unidades dos 

sistemas existentes quanto ao atendimento das demandas a eles associadas tanto no horizonte 

de médio prazo (2030) quanto de longo prazo (2040).  

De acordo com os dados de qualidade da água bruta fornecidos pelo município, a análise 

evidencia uma condição adequada (não crítica) quanto aos parâmetros adotados no estudo. No 

entanto, trata-se de um número ainda reduzido de análises, para uma conclusão mais 

consistente. 

Como contribuição municipal, é importante registrar que a Microbacia do Rio Passa Cinco foi 

elencada como a mais prioritária para adequação ambiental no caderno temático de Controle 

de Erosão Rural do Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020, uma vez que foi verificado a maior 

concentração de impacto aos recursos hídricos, sendo eles, existências de processos erosivos, 

nascentes desprotegidas e deficiência no sistema de drenagem. Esta importância está destacada 

na ficha de estudos F-14, onde se estabelece a base para a definição do programa de proteção 

de mananciais no âmbito da bacia do rio Corumbataí. 

7.2.7 Piracicaba 

Conforme estabelecido no tópico 3.2.9, as projeções das demandas de cada sistema foram 

estabelecidas de forma a atender a uma composição onde o rio Corumbataí assume a 

responsabilidade de atendimento da parcela da demanda que antes era feita pela retirada no rio 

Piracicaba. Essa tendência se dá pela queda progressiva da qualidade das águas deste último 

corpo hídrico, que apresentam níveis cada vez mais impeditivos no que diz respeito à 

tratabilidade das ETAs Luiz de Queiroz I e II. Nos meses de estiagem essa situação vem se 

tornando cada vez mais corriqueira e, por esta razão é necessário que o estudo contemple esta 

conformação, concentrando no rio Corumbataí o atendimento às demandas que, normalmente, 

seriam divididas entre este manancial e o rio Piracicaba (84,11% e 15,17%, respectivamente), 

totalizando 99,28% da demanda municipal.  

A operação do sistema de abastecimento urbano do município de Piracicaba está, atualmente, 

condicionada pela qualidade de água do rio Piracicaba. Por ser o principal rio de uma bacia 

extensa e com intenssa atividade econômica, a qualidade das suas águas apresenta níveis 

elevados na concentração de alguns parâmetros, muitas vezes incompatíveis com a capacidade 
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técnica de tratamendo das ETAs Luiz de Queiroz I e II, responsáveis por adequá-las aos 

parâmetros de potabilidade compatíveis com o consumo humano e urbano.  

O rio Corumbataí, que se apresenta com certa estabilidade em termos de qualidade (salvo 

eventos pontuais de índices elevados de turbidez), é o principal manancial do município. Ele 

apresenta potencial de atendimento de cerca de 99% da demanda municipal além de, em 

contribuir na diluição da água bruta retirada do rio Piracicaba, com o objetivo de compatibilizá-

la com os níveis de tratabilidade. Desta maneira, o rio Corumbataí é hoje o manancial principal 

do município, sendo apoiado pelo rio Piracicaba quando este se apresenta com níveis adequados 

de qualidade de água. 

Assim, a análise de comprometimento do manancial a partir do GADM indica um déficit na oferta 

para os anos de 2030 e 2040, sendo estes, respectivamente, 65,06 L/s e 395,61 L/s. 

Apesar dessa constatação, a comparação entre a demanda máxima diária total (VMDT) e a 

capacidade operacional do sistema produtor I (rio Corumbataí) mostra uma condição satisfatória 

para o atendimento, lenvando-se em conta para tanto os dois horizontes em cada uma das duas 

situações de conformação operacional do sistema municipal).  

Sendo assim, a limitação do pleno atendimento do município de Piracicaba reside na 

disponibilidade de água no manancial. Esta situação, no entanto, seria sanada com a adoção da 

alternativa de aumento de disponibilidade por regularização através da implantação de 

barramentos específicos, conforme indicado no tópico 6.3 deste estudo. Neste, a Tabela 6.46 

traz uma comparação da disponibilidade hídrica em duas situações: com e sem a implantação 

das soluções indicadas. A sua conclusão indica o ganho de 622,2 L/s na área de contribuição 

onde se localiza a retirada do rio Corumbataí, vazão suficiente para suprir a demanda reprimida 

determinada na aplicação do GADM. 

Conforme estabelecido no tópico 3.1 deste estudo, a projeção das demandas municipais se 

pautou na evolução das metas de redução do índice de perdas determinada pelo estudo 

desenvolvido no “Caderno Temático de Garantia de Suprimento Hídrico das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí referente à Primeira Revisão do Plano das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020”. Neste, os cenários 

futuros para o município ficou da seguinte maneira: 2020: redução de perdas para 37%; 2025: 

entrada em operação de Pedreira e redução de perdas para 31%; 2030: entrada em operação 

de Duas Pontes e redução de perdas para 28%; 2035: redução de perdas para 25%. 

Contudo, a situação observada no momento da emissão deste produto (janeiro de 2020) mostra 

que o município está aquém da meta estabelecida pelo caderno temático em questão. No 

entanto, essa constatação não contradiz a projeção de cenários determinada no presente estudo, 

uma vez que os cenáros analisados são para os anos de 2030 e 2040, havendo ainda boa margem 

temporal para que as devidas medidas sejam implementadas e, consequentemente, as metas de 

redução sejam cumpridas.  
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Dados do abastecimento público de água atual indicam 0,44% de uso de água subterrânea (em 

volume), com 4 poços em operação (3 no distrito de Tupi e 1 no distrito de Tanquinho). Os 

valores calculados mostram disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 

163,67 L/se Vazão Explotável Efetiva (VEE) de 52,0 L/s resultando em GADM (apenas para águas 

subterrâneas) de 10,57%, portanto, os mananciais apresentam plena satisfatoriedade no 

atendimento da demanda. É possível efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio 

estudo de avaliação técnico hidrogeológica e locacional. 

Na captação superficial de água bruta do rio Corumbataí as concentrações determinadas dos 

parâmetros de qualidade se mostram acima dos limites tolerados pela classe 2, determinando 

uma condição de vulnerabilidade do ponto de vista qualitativa. Já com relação à vulnerabilidade 

qualitativa atribuída à água subterrânea no município, os dados fornecidos indicam condição 

satisfatória, sem registros de extrapolação dos limites para os parâmetros considerados neste 

estudo. 

De acordo com os dados de qualidade da água bruta subterrânea fornecidos pelo município, a 

análise evidencia uma condição adequada (não crítica) quanto aos parâmetros adotados no 

estudo. No entanto, trata-se de um número ainda reduzido de análises, para uma conclusão mais 

consistente. Já os dados que pautaram a análise da adequação processo de tratamento aos 

parâmetros de qualidade de água bruta superficial indicam que há necessidade de adequação 

dos mesmos, no entanto, de acordo com informações provenientes da SEMAE – Piracicaba, 

projetos desta natureza contemplando as ETAs Capim Fino e Luiz de Queiroz 1 e 2 já se 

encontram em andamento. 

7.2.8 Rio Claro 

Para o município de Rio Claro é proposta gestão de demanda com redução de índice de perdas 

dos atuais 39% para 35% em 2030 e 32% em 2040. Do ponto de vista quantitativo, o manancial 

subterrâneo apresenta satisfatoriedade no quesito da garantia de segurança hídrica. Com relação 

aos mananciais superficiais, a situação diverge entre os dois sistemas municipais. Para o Sistema 

I (rio Corumbataí) há atendimento a demanda nos dois horizontes de planejamento, sendo 

constatada uma folga de 85,91 L/s em 2030 e 10,67 L/s em 2040. Já para o Sistema II (Ribeirão 

Claro), há déficit no atendimento já para o ano de 2030 (28,74 L/s). Para o ano de 2040 esse 

déficit é de 51,53 L/s. Esta situação leva à necessidade de avaliação de alternativas para o 

aumento da disponibilidade hídrica para este manancial e a análise das alternativas dos eixos 

barráveis, elaborada neste estudo, vem para atender esta demanda. 

Dados do abastecimento público de água atual indicam 2,83% de uso de água subterrânea (em 

volume), com 4 poços em operação (no distrito de Ferraz). Os valores calculados mostram 

disponibilidade hídrica subterrânea (vazão explotável – VE) de 705,67 L/se Vazão Explotável 

Efetiva (VEE) de 202,8 L/s resultando em GADM (apenas para águas subterrâneas) de 1,40%, 

portanto, os mananciais apresentam plena satisfatoriedade no atendimento da demanda. É 

possível efetuar a expansão da rede de poços, mediante prévio estudo de avaliação técnico 

hidrogeológica e locacional. 
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Com relação ao sistema produtor, com exceção do sistema III (distrito de Ferraz), foram 

constatadas criticidades quantitativas nas unidades de produção quanto ao atendimento das 

demandas a eles associadas, seja para o horizonte de médio prazo (2030), seja para o de longo 

prazo (2040). Para o Sistema I (rio Corumbataí), há um déficit de 53,08 L/s quando se leva em 

conta a demanda de 2030 frente à capacidade de produção. Da mesma forma, o Sistema II 

(Ribeirão Claro) apresenta um déficit de 36,41 L/s para o mesmo horizonte. Para ambos os casos, 

o elemento estrutural limitante são as estações elevatórias de água bruta, uma vez que as ETAs 

apresentam plena capacidade de atendimento das demandas. Assim, é altamente recomendado 

que sejam elaborados projetos executivos para a ampliação das EEABs dos Sistemas I e II do 

município de Rio Claro, tendo como horizonte o atendimento às demandas de 2040. Esta 

recomendação está contemplada pelas fichas F-5 e F-6 no capítulo a seguir. 

Nas captações superficiais de água bruta do município as concentrações determinadas dos 

parâmetros de qualidade se mostram abaixo dos limites tolerados pela classe 2, determinando 

uma condição satisfatória do ponto de vista qualitativa. No entanto, tendo em vista a 

deterioração da qualidade da água no Rio Corumbataí e as eventuais paralizações na operação 

do sistema de tratamento (ETA I), é importante que sejam feitas adequações estruturais e de 

processos de maneira a garantir o suprimento de água no município. Esta recomendação está 

contemplada pela ficha F-7 no capítulo a seguir. 

Os dados de uma análise no poço 4 e de uma análise de mistura dos poços do Distrito de Ferraz 

não indicaram não conformidades na qualidade de água bruta para os parâmetros analisados. 

No entanto, trata-se de um número reduzido de análises e não de todos os poços em separado, 

para uma conclusão mais consistente. 

Como contribuição do município de Rio Claro (na figura dos representantes técnicos do DAEE) 

registra-se a necessidade de encaminhamento de recomendações ao DAEE para que o processo 

de emissão de outorgas obedeça um sistema progressvo de restrição, uma vez que a recuperação 

dos mananciais subterrâneos apresenta ciclos progressivamente mais longos. Esta constatação foi 

pauta do V Workshop dos Comitês PCJ 

Ainda no âmbito das contribuições do município, registra-se aqui a necessidade de implantação 

de sistema piloto para a produção de água de reuso com o objetivo de fornecer dados empíricos 

sobre o impacto do não lançamento dos respectivos volumes no balanço hídrico dos rios onde 

seria feito o lançamento dos efluentes das ETEs. Além disso, pode-se extrair desta experiência 

dados reais para pautar a análise da viabilidade de desenvolver o mercado dessas demandas de 

uso, de forma compatibilizada com investimentos proporcionais às respectivas vazões em estudo. 

Esta questão está contemplada pela ficha de estudos F-15. 

Por fim, o município registra ainda dois pontos fundamentais para o combate à degradação 

ambiental dos mananciais da região: 

A necessidade de estabelecimento de uma estratégia de integrada de preservação das nascentes 

e recuperação das matas ciliares, com recomendação da adoção das políticas de mananciais dos 

Comitês PCJ e da criação das leis referentes ao Pagamento de Serviços Ambientais – PSA; 
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A necessidade de que as componentes de manejo de águas pluviais e drenagem urbana e de 

manejo de resíduos sólidos assuma posições protagonistas no processo de melhoria da oferta de 

água na bacia. 

Ambas as indicações listadas anteriormente estão contempladas, respectivamente, pelas fichas 

de estudos F-14 e F-18 (capítulo 8). 

7.2.9 Santa Gertrudes 

Assim como foi observado para o município de Charqueada e Cordeirópolis, a redução do índice 

de perdas em Cordeirópolis não compreende uma meta municipal no âmbito da gestão de 

demanda, uma vez que o índice atual (20% de perdas físicas) já está posicionado abaixo da meta 

estabelecida pelo Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020. A manutenção deste valor tendo como 

horizonte os anos de 2030 e 2040 é, por si, ação de gestão de demanda. Do ponto de vista 

quantitativo tanto o manancial subterrâneo, quanto o manancial superficial (folga de 155,4 L/s 

em 2030 e de 141,8 L/s em 2040) atendem com segurança às demandas associadas a cada 

captação. 

Dados do abastecimento público de água atual indicam 11,73% de uso de água subterrânea (em 

volume), com 2 poços em operação. Os valores calculados mostram uma situação de criticidade 

hídrica subterrânea (vazão de demanda superior à vazão explotável – VE em 36,3 L/s). Esta 

situação, no entanto, pode ser suprida pela disponibilidade superficial. 

Com relação à criticidade quantitativa dos sistemas produtores do município, a situação é 

equivalente para os dois sistemas municipais: para o Sistema ETA-Vigorelli, há déficit no 

atendimento já para o ano de 2030 (0,75 L/s). Para o ano de 2040 esse déficit é de 16,58 L/s. 

Da mesma maneira , o Sistema ETA-Velório se encontra em déficit nos dois horizontes: 2,68 L/s 

em 2030 e 4,78 L/s em 2040. Esta situação leva à necessidade de estudos de ampliação da 

capacidade do sistema associados tanto à ETA quanto à EEAB, uma vez que operam com a 

mesma capacidade. Esta recomendação está contemplada no capítulo que segue, nas fichas F-

8, F-9 e F-10. 

Nas captações superficiais de água bruta do município as concentrações determinadas dos 

parâmetros de qualidade se mostram abaixo dos limites tolerados pela classe 2, determinando 

uma condição satisfatória do ponto de vista qualitativa.  

Foram fornecidos dados de qualidade da água bruta dos dois poços utilizados para 

abastecimento público, ambos com duas análises completas. Os resultados indicaram condição 

adequada (não crítica) quanto aos parâmetros considerados pelo estudo. No entanto, trata-se de 

um número reduzido de análises, para uma conclusão mais consistente. 

  



-229- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

8. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES 

No sentido de elencar as ações condizentes com as recomendações definidas pelo presente 

estudo, este capítulo apresenta o seu conteúdo organizado sob o formato de fichas contendo 

uma pré definição dos critérios a serem adotados para o seu estabelecimento. 

Desta forma, seguem as fichas de identificação de ações e intervenções a serem adotadas a curto 

e médio prazo (2 e 5 anos, respectivamente). 
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SAAE Cordeiropolis

Curto Prazo (2021)

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 668.520,00

Adequar a ETA à demanda máxima diária total projetada para o ano de 2040

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Sistema ETA Cordeirópolis - município de Cordeirópolis

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Avaliação estrutural das instalações da Estação de Tratamento

- Levantamento topográfico: Levantamento cadastral das atuais instalações

- Sondagem de reconhecimento do subsolo

- Elaboração de projeto executivo da ampliação

META DE EXECUÇÃO

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Intervenções F-1

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL  

DA ETA DO SISTEMA CORDEIRÓPOLIS

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A aplicação do indicador Grau de Atendimento do Sistema Produtor à Demanda (GADSP ), 

desenvolvida no Produto P3 do Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do

Rio Corumbataí, trouxe à tona a necessidade de adequação do sistema produtor do município

de Cordeirópolis. Uma vez que a Estação de Tratamento de Água compreende o elemento

limitante do sistema para o atendimento da demanda máxima diária projetada para o ano de

2030, fica recomendada a sua adequação em vistas à garantia de suprimento hídrico, no que diz

respeito ao elemento estrutural do sistema produtor.
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Agência das Bacias PCJ

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-2

INVENTÁRIO DE FONTES POTENCIAIS DE CONTAMINAÇÃO E MAPEAMENTO DE RISCO OU 

PERIGO DE DE CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A qualidade das águas subterrâneas reflete diversos elementos: a quantidade e a qualidade da água da 

chuva que infiltra no solo; aspectos quantitativos da água subterrânea (quantidade de água que é 

fornecida a certa área ou aquífero, fluxo subterrâneo e condições hidrodinâmicas); as interações 

solo/rochas – águas intersticiais e a dinâmica de processos (transporte, reações, mecanismos de 

mobilidade/fixação, persistência de íons e compostos); a ação antrópica, uso e ocupação do solo 

(notadamente com maiores chances de impactos negativos nos aquíferos mais frágeis ou vulneráveis), 

incluindo um leque grande de opções de fontes potenciais de contaminação; e as condições de 

proteção sanitária dos poços (muito importantes e por vezes negligenciadas).

A água vai, assim, passando por ações e processos naturais e antrópicos, os quais podem modificar sua 

qualidade, inclusive ao ponto de certos parâmetros (metais, compostos orgânicos etc.) passarem os 

limites máximos permitidos, gerando incompatibilidade (não conformidade) em relação às referências 

ou padrões de qualidade considerados (potabilidade, padrão de qualidade para determinado uso etc.), 

com efeitos deletérios à saúde humana e ambiental. No caso das fontes potenciais de contaminação 

antrópicas, conhecê-las é fundamental visando ações de gerenciamento que previnam, preservem ou 

recuperem a qualidade do solo e águas do ambiente.

O diagnóstico do presente estudo apresentou um panorama preliminar das potenciais fontes de 

contaminação, como empreendimentos com potencial contaminante (indústrias, comércio etc.); locais 

com disposição de resíduos sólidos (lixões e aterros sanitários); postos e locais com armazenamento 

de combustíveis; entre outros. No entanto, este levantamento ainda é bastante incompleto e/ou 

impreciso, demandando uma ação de inventário. Uma vez que se tenha este levantamento, será 

possível avaliar com mais precisão/exatidão o risco ou perigo de contaminação das águas subterrâneas, 

através da associação de cargas potenciais contaminantes inventariadas com elementos intrínsecos dos 

aquíferos (vulnerabilidade).

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 393.460,00

Estudo balizador em 2 anos; estudo-piloto em 4 anos; estudo nas demais áreas em 5-7 anos.

Executar um inventário das fontes potenciais de contaminação na bacia do rio Corumbataí, como 

subsídio à avaliar o risco ou perigo de contaminação dos aquíferos.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Estudo balizador de elenco de principais fontes potenciais de contaminação e estabelecimento de 

critérios, alvos e prioridades para o inventário.

Elaboração de inventário de fontes potenciais de contaminação em caráter piloto, em uma área, bacia 

ou município considerada mais prioritária, bem como mapa de risco ou perigo de contaminação de 

águas subterrâneas e elenco de ações de gestão subsequentes.

Elaboração de inventário de fontes potenciais de contaminação nas demais áreas da bacia do rio 

Corumbataí, bem como mapa de risco ou perigo de contaminação de águas subterrâneas e elenco de 

ações de gestão subsequentes.

META DE EXECUÇÃO
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Agência das Bacias PCJ

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-3

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO DE 

POÇOS (PPP) NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

Os perímetros de proteção de poços (PPP) são, instrumentos de gestão utilizados para proteger 

as fontes de abastecimento (poços) de atividades potencialmente poluentes, pelo controle e 

restrição do uso e ocupação do solo no seu entorno. A dimensão desse perímetro irá depender 

das características hidrogeológicas locais e, também, da localização do ponto de captação e das 

fontes potenciais de poluição situadas em seus arredores.

Os PPPs são definidos ao longo da Zona de Captura ou Zona de Contribuição do poço (ZC), ou 

seja, o perímetro que delimita toda área de recarga do aquífero que contribui diretamente para o 

poço. A ZC é estabelecida pelos divisores de água subterrânea que se formam pelo 

bombeamento do poço e pelas fronteiras ou divisores naturais de fluxo. Em alguns casos, o 

rebaixamento do nível da água causado pelo bombeamento do poço pode ser utilizado para 

delimitar um perímetro de proteção. O perímetro que delimita a área afetada pelo rebaixamento 

é denominado de Zona de Influência (ZI).

As águas subterrâneas são o principal manancial em uso de alguns municípios da Bacia do rio 

Corumbataí, como Analândia, Ipeúna e Itirapina, além do abastecimento parcial de sedes ou 

distritos em outros (Corumbataí, Piracicaba, Rio Claro, Santa Gertrudes), não dispondo ainda 

deste instrumento implantado.

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 393.460,00

Implantar os perímetros de proteção de poços (PPP) usados para abastecimento público na Bacia 

do rio Corumbataí.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Locais com poços utilizados para abastecimento público na Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Estudos prévios e elenco de critérios de prioridade para implantação de PPPs nas sedes e distritos 

de municípios da bacia do rio Corumbataí com poços utilizados para abastecimento público;

Implantação dos PPPs nas sedes e distritos de municípios da bacia do rio Corumbataí com poços 

utilizados para abastecimento público.

META DE EXECUÇÃO

Estudos prévios no curto prazo em 2 anos e implantação em 5 anos. Extensão a novos poços que 

venham a ser instalados com finalidade para abastecimento público.



-233- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

 

Agência das Bacias PCJ

OBJETIVOS

Determinar diretrizes para estabelecimento da retomada da plena operação da rede municipal de 

poços de captação do município do Ipeúna

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-4

ESTUDOS DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS DOS POÇOS DE CAPTAÇÃO 

DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA O MUNICÍPIO DE IPEÚNA

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

O sistema municipal de abastecimento urbano de Ipeúna é composto majoritariamente por água 

subterrânea  (66,78% em volume captado) apartir de uma rede de 5 poços dispostos na área 

urbana do município. Apesar dos resultados positivos obtidos atravás da aplicação dos índices de 

atendimento, tanto para o manancial quanto para o sistema produtor, há uma constatação por 

parte da prefeitura que indica queda na produtividade dos poços. Indícios apontam para a 

necessidade de manutenção estrutural dos poços da rede, mas faz-se necessário um estudo 

amplo sobre a situação dos mesmos, tendo em vista que o manancial aponta baixo 

comprometimento com a demanda projetada para os anos de 2030 e 2040.

Curto Prazo - 2021

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 393.460,00

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Município do Ipeúna

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Diagnóstico estutural dos poços

 - Determinação de Nível Dinâmico

 - Estudo de Vazão

 - Elaboração de Plano de Manutenção Preventiva

 - Execução da manutenção das estruturas e dos equipamentos

META DE EXECUÇÃO
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Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE de Rio Claro

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 668.520,00

Curto Prazo (2021)

Adequar a EEAB à demanda máxima diária total projetada para o ano de 2040

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Sistema de Captação do Ribeirão Claro - município de Rio Claro

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Avaliação estrutural das instalações da estação elevatória

- Levantamento topográfico - Levantamento cadastral das atuais instalações        

- Sondagem de reconhecimento do subsolo

- Elaboração de projeto executivo da ampliação

META DE EXECUÇÃO

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Intervenções F-5

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL  

DA EEAB DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DO RIBEIRÃO CLARO (RIO CLARO)

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A aplicação do indicador Grau de Atendimento do Sistema Produtor à Demanda (GADSP ), 

desenvolvida no Produto P3 do Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do

Rio Corumbataí, trouxe à tona a necessidade de adequação do sistema produtor do município de

Rio Claro associado à captação no Ribeirão Claro. Uma vez que a Estação Elevatória de Água

Bruta compreende o elemento limitante do sistema para o atendimento da demanda máxima

diária projetada para o ano de 2030, fica recomendada a sua adequação em vistas à garantia de

suprimento hídrico, no que diz respeito ao elemento estrutural do sistema produtor.
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Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE de Rio Claro

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 668.520,00

Curto Prazo (2021)

Adequar a EEAB à demanda máxima diária total projetada para o ano de 2040

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Sistema de Captação do rio Corumbatai - município de Rio Claro

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Avaliação estrutural das instalações da estação estação elevatória

- Levantamento topográfico: Levantamento cadastral das atuais instalações

- Sondagem de reconhecimento do subsolo

- Elaboração de projeto executivo da ampliação

META DE EXECUÇÃO

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Intervenções F-6

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL  

DA EEAB DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DO RIO CORUMBATAÍ (RIO CLARO)

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A aplicação do indicador Grau de Atendimento do Sistema Produtor à Demanda (GADSP ), 

desenvolvida no Produto P3 do Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do

Rio Corumbataí, trouxe à tona a necessidade de adequação do sistema produtor do município de

Rio Claro associado à captação no rio Corumbataí. Uma vez que a Estação Elevatória de Água

Bruta compreende o elemento limitante do sistema para o atendimento da demanda máxima

diária projetada para o ano de 2030, fica recomendada a sua adequação em vistas à garantia de

suprimento hídrico, no que diz respeito ao elemento estrutural do sistema produtor.
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Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE de Rio Claro

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 822.151,00

Curto prazo (2021)

Compatibilização da operação da ETA II com a qualidade de água bruta do manancial

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

ETA II (Rio Claro)

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

META DE EXECUÇÃO

OBJETIVOS

 - Avaliação estrutural das instações da estação

- Levantamento topográfico

- Sondagem de reconhecimento do subsolo

- Análise de tratabilidade da água bruta

- Levantamento cadastral das atuais instalações

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-7

PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE MELHORIAS DA ETA II (RIO CLARO)

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

Tendo em vista a deterioração da qualidade da água no Rio Corumbataí e as eventuais

paralizações na operação do sistema de tratamento (ETA I), é importante que sejam feitas

adequações estruturais e de processos de maneira a garantir o suprimento de água no município.

Dentre as medidas a serem contempladas pelo projeto, destacam-se: adequação de floculadores,

instalação de módulos de sedimentação de alta taxa em decantadores convencionais, instalação

de removedores de lodo mecanizados e avaliação da necessidade de adoção de pré- ou pós-

tratamento.
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BRK Ambiental Santa Gertrudes S/A.

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 668.520,00

Curto Prazo (2021)

Adequar a EEAB à demanda máxima diária total projetada para o ano de 2040

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Sistema ETA - Vigorelli - município de Santa Gertrudes

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Avaliação estrutural das instalações da estação elevatóra

- Levantamento topográfico: Levantamento cadastral das atuais instalações

- Sondagem de reconhecimento do subsolo

- Elaboração de projeto executivo da ampliação

META DE EXECUÇÃO

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Intervenções F-8

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL  

DA EEAB DO SISTEMA ETA - VIGORELLI (SANTA GERTRUDES)

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A aplicação do indicador Grau de Atendimento do Sistema Produtor à Demanda (GADSP ), 

desenvolvida no Produto P3 do Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do

Rio Corumbataí, trouxe à tona a necessidade de adequação do sistema produtor ETA Vigorelli,

do município de Santa Gertrudes. Uma vez que a Estação Elevatória de Água Bruta compreende

o elemento limitante do sistema para o atendimento da demanda máxima diária projetada para o

ano de 2030, fica recomendada a sua adequação em vistas à garantia de suprimento hídrico, no

que diz respeito ao elemento estrutural do sistema produtor.
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BRK Ambiental Santa Gertrudes S/A.

Curto Prazo (2021)

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 668.520,00

Adequar a ETA à demanda máxima diária total projetada para o ano de 2040

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Sistema ETA - Vigorelli - município de Santa Gertrudes

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Avaliação estrutural das instalações da Estação de Tratamento

- Levantamento topográfico: Levantamento cadastral das atuais instalações

- Sondagem de reconhecimento do subsolo

- Elaboração de projeto executivo da ampliação

META DE EXECUÇÃO

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Intervenções F-9

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL  

DA ETA DO SISTEMA ETA - VIGORELLI (SANTA GERTRUDES)

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A aplicação do indicador Grau de Atendimento do Sistema Produtor à Demanda (GADSP ), 

desenvolvida no Produto P3 do Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do

Rio Corumbataí, trouxe à tona a necessidade de adequação do sistema produtor ETA-Vigorelli,

do município de Santa Gertrudes. Uma vez que a Estação de Tratamento de Água compreende o

elemento limitante do sistema para o atendimento da demanda máxima diária projetada para o

ano de 2030, fica recomendada a sua adequação em vistas à garantia de suprimento hídrico, no

que diz respeito ao elemento estrutural do sistema produtor.
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BRK Ambiental Santa Gertrudes S/A.

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 668.520,00

Curto Prazo (2021)

Adequar a EEAB à demanda máxima diária total projetada para o ano de 2040

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Sistema ETA - Velório - município de Santa Gertrudes

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Avaliação estrutural das instalações da estação elevatória

- Levantamento topográfico: Levantamento cadastral das atuais instalações

- Sondagem de reconhecimento do subsolo

- Elaboração de projeto executivo da ampliação

META DE EXECUÇÃO

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Intervenções F-10

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL  

DA EEAB DO SISTEMA ETA - VELÓRIO (SANTA GERTRUDES)

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A aplicação do indicador Grau de Atendimento do Sistema Produtor à Demanda (GADSP ), 

desenvolvida no Produto P3 do Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do

Rio Corumbataí, trouxe à tona a necessidade de adequação do sistema produtor ETA - Velório,

do município de Santa Gertrudes. Uma vez que a Estação Elevatória de Água Bruta compreende

o elemento limitante do sistema para o atendimento da demanda máxima diária projetada para o

ano de 2030, fica recomendada a sua adequação em vistas à garantia de suprimento hídrico, no

que diz respeito ao elemento estrutural do sistema produtor.
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Estabelecer os parâmetros balizadores das regras operacionais de acordo com a outorga de uso

Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE de Rio Claro

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 470.520,00

OBJETIVOS

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Curto Prazo (2021)

Barragem da Fazenda São José, Ribeirão Claro - Município de Rio Claro

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

META DE EXECUÇÃO

- Estudo topológico, batimétrico e hidrológico

- Identificação da curva cota área volume

- Regularização do cadastro de usuário de recursos hídricos

- Cálculo de vazões regularizáveis

- Identificação de necessidades de melhorias na barragem

- Regularização da outorga de uso de recursos hídricos

- Definição de regras operacionais da barragem

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-11

ESTUDO DE RECUPERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA BARRAGEM DA FAZENDA SÃO JOSÉ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A Barragem da Fazenda São José compreende uma intervenção direta no Ribeirão Claro, a

montante da captação do sistema I. Implantada no início do século XX, não há registros

topográficos da região e nem tão pouco foram elaborados estudos hidráulicos que suportem o

estabelecimento de rotinas operacionais. Visando a garantia de suprimento na captação municipal

do Ribeirão Claro, responsável por abastecer cerca de 40% da população do município de Rio

Claro, é fundamental que se consolide a relação institucional entre o DAAE - Rio Claro e a

Fazenda São José de forma a garantir a multiplicidade de usos do manancial.
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Agência das Bacias PCJ

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 544.560,00

Curto Prazo (2021)

PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DIFUSA NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

META DE EXECUÇÃO

Estabelecer diretrizes para reverter a evolução da degradação do corpos hídricos da bacia do Rio 

Corumbtaía em decorrência dos teores crescentes de turbidez.

- Estudo do uso do solo na bacia e identificação da vulnerabilidade do solo pela erosão

- Levantamento da atividade mineradora e determinação da contribuição do setor para o

aumento da poluição difusa na bacia

- Diagnóstico da evolução das áreas desmatadas na bacia e identificação de áreas prioritárias para

recomposição da mata ciliar

- Regularização dos usos não cadastrados na bacia

- Proposição de ações mitigadoras

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-12

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A turbidez da água é um problema recorrente no Ribeirão Claro e no Rio Corumbataí a jusante

do Ribeirão Claro. Essa turbidez é atribuída a presença de materiais sólidos em suspensão (como:

silte, argila, sílica ou coloides, matérias orgânicas e inorgânicas, organismos microscópicos e

algas), podendo ter como origem desde o solo (quando não há mata ciliar – por meio da erosão),

mineração (como a retirada de areia ou a exploração de argila), indústrias ou o esgoto doméstico

lançado no manancial sem tratamento. Neste contexto, os serviços públicos de abastecimento

dos municípios de Rio Claro e Piracicaba estão cada vez mais se deparando com situações críticas 

em relação à qualidade da água com consequentes paralisações dos sistemas de tratamento.

OBJETIVOS
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Agência das Bacias PCJ

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 411.120,00

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-13

CARACTERIZAÇÃO E CADASTRO DAS FONTES POLUIDORAS DO SETOR INDUSTRIAL E DE 

MINERAÇÃO NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

Estabelecido como instrumento de controle pela Política Nacional de Meio Ambiente, o Cadastro

Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras é o registro obrigatório de pessoas

físicas e jurídicas que realizam atividades passíveis de controle ambiental. De forma análoga, o

Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos, estabelecido pela Lei Estadual 7.663 de 1991, é

instrumento fundamental na gestão das águas dentro de uma bacia hidrográfica. Ambos os

intrumentos tem como função a proteção do corpo hídrico, tanto pelo aspecto qualitativo,

quanto pelo aspecto quantitativo.

Em virtude da degradação da qualidade das águas na bacia do Rio Corumbataí ao longo dos

últimos anos (principalmente naqueles parâmetros que, em concentrações elevadas, trazem

prejuízo ao tratamento da água), a investigação sobre atividades irregulares no seu território é

fundamental para, em sinergia com outras medidas, controlar e refrear o processo de degradação

dos corpos hídricos.

Curto Prazo (2021)

Regularizar os usos com potencial poluidor na bacia do rio Corumbataí

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

META DE EXECUÇÃO

- Levantamento das fontes poluidoras

- Regularização das outorgas de uso de recursos hídricos

- Determinação da carga poluidora

- Caracterização dos lançamentos por atividade 

- Regularização cadastral

- Estabelecimento de proposições mitigadoras
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Agência das Bacias PCJ

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-14

PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS NO ÂMBITO DA BACIA DO RIO 

CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

Conforme disposto na Política de Proteção de Mananciais dos Comitês de Bacias PCJ, a garantia 

da oferta dos diversos usos proporcionadas pelos mananciais perpassa pela constante observação 

da garantia de recuperação e conservação ambiental, de responsabilidade de todos os atores  

envolvidos na gestão dos recursos hídricos. Como ferramenta de apoio à conservação das águas, 

do solo, da vegetação nativa, das áreas úmidas, dos brejos, das lagoas marginais e de nascentes 

no âmbito das bacias PCJ, a replicação do seu escopo tendo como recorte específico a bacia do 

Rio Corumbataí compreenderá reforço considerável para o combate ao cenário de degradação da 

qualidade das águas superficiais. Em conjunto com medidas de controle de fontes poluidoras, de 

erosão do solo, entre outras medidas, a elaboração de um programa de proteção de mananciais 

específico para a bacia do rio Corumbataí trará grande benefício para a mitigação de conflitos de 

uso para as gerações atuais e futuras.

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 467.820,00

Estabelecimento de um programa que promova o aumento/manutenção da disponibilidade 

hídrica em qualidade e quantidade através do manejo e conservação ambiental dos sistemas 

ecológicos adjacentes aos mananciais da bacia do rio Corumbataí

- Elaboração de Programa de Pagamento por Serviços Ambientais na bacia do rio Corumbataí

- Elaboração de Programa de Incentivo à formação de Áreas de Proteção e Recuperação de 

Mananciais

- Definir mecanismos de apoio à consolidação das políticas municipais de recursos hídricos

- Definir mecanismos de integração institucional e foralecimento dos órgãos municipais de 

recursos hídricos

 - Criação de áreas de preservação ambiental (e restauração daquelas já existentes, tais como das 

Áreas de Preservação Ambiental de Itirapina - Microbacia do Passa Cinco)

Curto Prazo (2021)

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

META DE EXECUÇÃO



-244- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

 

  

Agência das Bacias PCJ

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 632.520,00

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-15

ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PILOTO DE PRODUÇÃO DE 

ÁGUA DE REUSO NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

O reuso de água é motivado pela escassez hídrica, e consequente necessidade de racionalizar o

uso dos recursos hídricos. O Brasil possui poucos exemplos bem-sucedidos de estações de

produção de água de reuso. Entre esses, destaca-se a Estação Produtora de Água de Reuso

(EPAR) Capivari II, localizada no território das bacias PCJ.

Por configurar uma alternativa viável para fazer frente à escassez híddrica, é fundamental que a

bacia do rio Corumbatai estabeleça estudos técnicos contribuam para a adoção da prática de

forma assertiva e responsável.

Curto Prazo (2021)

- Elaboração de estudo de mercado para determinação do potencial de consumo

- Elaboração de estudos de alternativas locacionais e tecnológicas

- Elaboração de cenários hidrológicos específicos para avaliação de impacto da operação do

sistema de produção de água de reuso

- Estabelecer perspectivas de investimentos de implantação e operação do sistema de produção

de água de reuso

Fornecer arcabouço técnico para a tomada de decisão sobre a implantação do sistema piloto (10

L/s) de produção de água de reuso na bacia do rio Corumbataí

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

META DE EXECUÇÃO



-245- 

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí 

Relatório Final 

Volume II 

ENGECORPS 
1395-FAP-01-RH-RT-0005 

 

 

Agência das Bacias PCJ

Proposição e implantação de complementação da Rede de Monitoramento dos Mananciais 

Subterrâneos da Bacia do rio Corumbataí

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-16

PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS 

SUBTERRÂNEOS NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

As águas subterrâneas são uma opção complementar importante às captações de água atuais 

(superficiais ou subterrâneas), frente ao aumento de demandas projetadas por usos diversos, 

notadamente o abastecimento público, e visando aumentar a segurança hídrica, inclusive em 

situação de eventos críticos de escassez. Também é uma alternativa para sistemas independentes 

locais, como bairros ou distritos afastados dos sistemas de abastecimento centrais. Dada esta 

relevância, o monitoramento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas é subsídio 

fundamental aos gestores de recursos hídricos e responsáveis por sistemas de abastecimento, 

visando conhecer a qualidade natural das águas subterrâneas, promover seu uso mais racional 

(aspecto quantitativo) e minimizar os riscos de contaminação (aspecto qualitativo).

As redes de monitoramento regionais existentes na bacia do rio Corumbataí  (CETESB-DAEE e 

RIMAS/CPRM) ainda apresentam poucos pontos com dados/informações: apenas 3, sendo dois 

em Analândia (aquífero Guarani) e um em Rio Claro (aquitarde Passa Dois); o aquífero mais 

explotado na bacia (Tubarão) ainda não tem qualquer ponto de monitoramento atualmente. Esta 

realidade demanda a expansão da rede atual, sobretudo nos aquíferos Tubarão, Guarani e 

Terrenos Sedimentares Terciários/Recentes.

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 393.460,00

Médio Prazo (2024)

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

META DE EXECUÇÃO

 - Diagnóstico da rede de monitoramento em operação na bacia

- Levantamento dos poços em uso com potencial para inclusão na Rede de Monitoramento

- Avaliação de estudos pré existentes

- Quantificação e determinação espacial da demanda em cada aquífero presente na bacia do Rio 

Corumbataí

- Projeção de cenário de uso e ocupação do solo

- Proposição da Rede de Monitoramento Qualitativo e Quantitativo dos Mananciais Subterrâneos 

da Bacia do rio Corumbataí
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Agência das Bacias PCJ

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-17

ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS NA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A água subterrânea é um recurso hídrico limitado, que carrega uma série de peculiaridades, uma 

vez que apresenta relação complexa e direta com a geologia (rochas/solo e estruturas geológicas, 

que armazenam e permitem a circulação da água subterrânea); interações hidráulicas (infiltração 

no solo e de circulação de água dentro dos aquíferos; interações águas subterrâneas - superficiais; 

inter-relações entre distintos aquíferos) e hidrogeoquímicas (interações solo/rocha – águas, 

mecanismos de mobilidade e fixação, transformações etc.); além do clima (sobretudo quantidade 

e distribuição das chuvas), dentro do ciclo das águas.

Essa complexidade intrínseca leva à necessidade de uma série de estudos visando compreender 

as características e condições da água subterrânea em termos quantitativos e qualitativos. No 

caso da bacia do rio Corumbataí, os principais aquíferos são o Tubarão e Guarani; 

subordinadamente, os Terrenos Sedimentares Terciários/Recentes e Diabásios (além dos basaltos 

da Fm. Serra Geral a oeste).

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 393.460,00

Estudos quantitativos e indicadores de disponibilidade: prioritários (no curto prazo: bacias com 

piores indicadores já disponíveis). Estudos geológico-hidrogeológicos: de duração continuada, com 

prioridade para geometria e delimitações - aquífero Tubarão. 

Aprimorar o conhecimento dos principais aquíferos da Bacia do rio Corumbataí, como subsídio ao 

entendimento hidrogeológico regional, à gestão dos aquíferos e águas subterrâneas como recurso 

hídrico.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Delimitação mais exata das camadas e formações que compõem os principais aquíferos 

regionais (em 3D) e das peculiaridades locais (variações faciológicas ou litológicas, estruturas 

geológicas). Exemplos: delimitação da base do pacote do aquífero Tubarão; variações e 

delimitações entre o Tubarão, o aquiclude Passa Dois e terrenos sedimentares mais recentes; 

mapeamento e papel dos diabásios/basaltos; variações dentro dos pacotes do Tubarão e do Passa 

Dois.

- Melhor entendimento das interações águas de chuva-subterrâneas-superficiais (ação prioritária, 

tendo em vista contribuição dos aquíferos para os rios) e aprimoramento dos indicadores de 

disponibilidade hídrica subterrânea. 

META DE EXECUÇÃO
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Municípios da bacia do rio Corumbataí

Curto prazo (2021)

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 3.000.000,00

Rever os planos de saneamento dos municípiosda bacia de maneira a regularizar a aplicação do 

instrumento e incorporar as componentes de drenagem e de  manejo de resíduos sólidos.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 - Diagnóstico da situação do serviço municipal de esgotamento sanitário;

 - Diagnóstico da situação do serviço municipal de abastecimento público;

 - Diagnóstico da situação do serviço municipal manejo das águas pluviais e drenagem urbana;

 - Diagnóstico da situação do serviço municipal de resíduos sólidos;

 - revisão do prognóstico e das metas estabelecidos nos planos anteriores para os serviços de 

abastecimento e esgotamento;

 - Estabelecimento de prognóstio e metas para os serviços de manejo das águas pluviais e 

drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos

META DE EXECUÇÃO

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-18

REVISÃO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO 

CORUMBATAÍ

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

Tendo em vista que os Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios da bacia do rio 

Corumbataí estão, na sua maioria desatualizados, de acordo com o estabelecido pela legislação, 

recomenda-se que seja feita a revisão dos documentos e que estas revisões contemplem as 

componentes de manejo das águas pluviais e drenagem urbana e de manejo de resíduos sólidos

OBJETIVOS
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Agência de Águas PCJ

OBJETIVOS

Estudo do Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Corumbataí

Ficha de Identificação de Ações F-19

PROJETO DE MONITORAMENTO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS

A determinação das perdas de água no sistema é um parâmetro largamente utilizado para medir 

a eficiência da oferta do serviço. Valores elevados de perda de água acarretam enorme 

desperdício de funcionamento e capacidade dos sistemas, antecipando a necessidade da 

ampliação do sistema de produção e aumentando os custos operacionais com impacto negativo 

na eficiência da prestação do serviço.

Curto prazo (2021)

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 900.000,00

Implantação de uma estratégia que preveja ações coordenadas e integradas com as demais 

funções do sistema de abastecimento que incorram no cumprimento efetivo das metas de 

redução de perdas físicas estabelecidas no Plano de Bacias Hidrográficas PCJ 2010- 2020

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Todos os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Estabelecimento de plano de metas de execução das seguintes atividades:

1. Implantação de macro e micromedição;

2. Substituição de ligações domiciliares e de hidrômetros;

3. Substituição de redes de distribuição antigas;

4. Setorização da rede de distribuição com implantação de válvulas de manobra e redutoras de 

pressão (VRP´s);

5. Combate e controle das perdas reais (vazamentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro 

de consumidores, submedição, ligações clandestinas, gestão comercial, etc.);

6. Controle dos níveis dos reservatórios;

7. Manutenção de hidrômetros.

8. Estudo para a implantação de rede inteligente (redes de sensores sofisticados, medidores 

inteligentes, computação e análise de dados avançada).

META DE EXECUÇÃO
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ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO – 

DEMANDAS ABASTECIMENTO POR MUNICÍPIO
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PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO URBANO PARA OS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ (2030) 

Município 

Consumo 

Per Capita 

(L/hab.dia) 

Índice de 

Perdas 

População 

Urbana 2030 

DEMANDAS 2030 (L/s) 

Q Média Diária 

VM = Pop * Consumo Per 

Capita 

Q Máxima Diária 

VMD = VM * 1,2 

Q de Perdas 

VP = VM / (1- % Perdas) - VM 

Q Média Diária Total 

VMT = VM + VP 

Q Máxima Diária Total 

VMDT = VMD + VP 

Analândia 111,1 45,0% 4.397 5,65 6,78 4,63 10,28 11,41 

Charqueada 164,9 36,0% 17.477 33,36 40,03 18,76 52,12 58,79 

Cordeirópolis 320,0 20,0% 25.823 95,64 114,77 23,91 119,55 138,68 

Corumbataí 177,3 17,0% 2.194 4,50 5,40 0,92 5,42 6,32 

Ipeúna 170,0 23,0% 8.362 16,45 19,74 4,91 21,37 24,66 

Itirapina 240,2 25,0% 17.322 48,16 57,79 16,05 64,21 73,84 

Piracicaba 197,9 28,2% 410.539 940,34 1.128,41 368,78 1.309,12 1.497,19 

Rio Claro 171,6 35,1% 213.075 423,19 507,83 228,88 652,07 736,71 

Santa Gertrudes 149,1 20,0% 32.032 55,28 66,33 13,82 69,10 80,15 

TOTAL 731.220 1.623 1.947 681 2.303 2.628 

 Elaboração: Engecorps, 2019 

 

 

 

PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO URBANO PARA OS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ (2040) 

Município 

Consumo 

Per Capita 

(L/hab.dia) 

Índice de 

Perdas 

População 

Urbana 2040 

DEMANDAS 2040 (L/s) 

Q Média Diária 

VM = Pop * Consumo Per 

Capita 

Q Máxima Diária 

VMD = VM * 1,2 

Q de Perdas 

VP = VM / (1- % Perdas) - VM 

Q Média Diária Total 

VMT = VM + VP 

Q Máxima Diária Total 

VMDT = VMD + VP 

Analândia 111,1 41,0% 5.018 6,45 7,74 4,48 10,94 12,23 

Charqueada 164,9 36,0% 19.749 37,69 45,23 21,20 58,90 66,43 

Cordeirópolis 320,0 20,0% 30.176 111,76 134,11 27,94 139,70 162,05 

Corumbataí 177,3 17,0% 2.247 4,61 5,53 0,94 5,56 6,48 

Ipeúna 170,0 21,0% 10.631 20,92 25,10 5,56 26,48 30,66 

Itirapina 240,2 25,0% 19.268 53,57 64,28 17,86 71,42 82,13 

Piracicaba 197,9 25,4% 441.074 1.010,28 1.212,34 343,08 1.353,36 1.555,42 

Rio Claro 171,6 32,0% 231.207 459,20 551,04 216,10 675,30 767,14 

Santa Gertrudes 149,1 20,0% 39.200 67,65 81,18 16,91 84,56 98,09 

TOTAL 798.568 1.772 2.127 654 2.426 2.781 

 Elaboração: Engecorps, 2019 
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ANEXO II – MEMÓRIA DE CÁLCULO – 

DEMANDAS ABASTECIMENTO POR ÁREA DE 

CONTRIBUIÇÃO
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PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO URBANO PARA AS ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2030 

Zona 
Área de 

Contribuição 

População 

Urbana 

2030 

DEMANDAS 2030 (L/s) 

Q Média Diária 

VM = Pop * Consumo Per 

Capita 

Q Máxima Diária 

VMD = VM * 1,2 

Q de Perdas 

VP = VM / (1- % Perdas) - 

VM 

Q Média Diária Total 

VMT = VM + VP 

Q Máxima Diária Total 

VMDT = VMD + VP 
Retorno  Consumo  

17 

CRUM013 1.302 1,67 2,01 1,37 3,05 3,38 0,00 3,05 

CRUM014 4.447 6,87 8,24 3,90 10,77 12,14 4,55 6,21 

CRUM015 1.352 2,75 3,30 0,80 3,55 4,10 12,30 -8,75 

CRUM016 31.357 62,28 74,73 33,68 95,96 108,42 53,81 42,15 

TOTAL 38.459 73,57 88,29 39,76 113,33 128,04 70,66 42,66 

18 

CRUM019 60.387 119,24 143,08 63,14 182,38 206,22 103,69 78,69 

CRUM020 1.368 2,72 3,26 1,47 4,19 4,73 0,00 4,19 

CRUM215 487 0,97 1,16 0,52 1,49 1,69 0,00 1,49 

TOTAL 62.243 122,92 147,51 65,13 188,05 212,64 103,69 84,36 

19 

CRUM010 2.363 4,65 5,58 1,39 6,04 6,97 0,00 6,04 

CRUM011 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM012 3.050 8,48 10,18 2,83 11,31 13,00 0,94 10,37 

CRUM146 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM147 198 0,55 0,66 0,18 0,73 0,84 0,00 0,73 

TOTAL 5.611 13,68 16,41 4,40 18,08 20,81 0,94 17,14 

20 

CRUM009 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM017 1.314 2,61 3,13 1,41 4,02 4,54 4,23 -0,21 

CRUM018 120.458 239,24 287,09 129,39 368,63 416,48 168,09 200,54 

CRUM021 225 0,40 0,48 0,12 0,51 0,59 43,81 -43,30 

CRUM141 31.077 57,44 68,92 14,36 71,79 83,28 0,41 71,38 

TOTAL 153.074 299,68 359,62 145,28 444,96 504,90 216,54 228,42 

21 

CRUM008 5.998 11,80 14,16 3,53 15,33 17,69 13,16 2,17 

CRUM027 33.183 72,82 87,38 28,56 101,38 115,94 0,02 101,36 

CRUM139 4.310 8,65 10,38 4,31 12,96 14,69 5,91 7,06 

CRUM189 7.791 14,87 17,84 8,36 23,23 26,21 2,30 20,93 

TOTAL 51.282 108,14 129,77 44,76 152,90 174,53 21,39 131,51 

Total Geral 310.669 618,00 741,60 299,32 917,32 1.040,92 413,23 504,10 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO URBANO PARA AS ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2040 

Zona 
Área de 

Contribuição 

População 

Urbana 

2040 

DEMANDAS 2040 (L/s) 

Q Média Diária 

VM = Pop * Consumo Per 

Capita 

Q Máxima Diária 

VMD = VM * 1,2 

Q de Perdas 

VP = VM / (1- % Perdas) - 

VM 

Q Média Diária Total 

VMT = VM + VP 

Q Máxima Diária Total 

VMDT = VMD + VP 
Retorno  Consumo  

17 

CRUM013 1.486 1,91 2,29 1,33 3,24 3,62 0,00 3,24 

CRUM014 4.931 7,54 9,04 3,83 11,37 12,88 5,19 6,17 

CRUM015 1.407 2,86 3,43 0,68 3,55 4,12 13,13 -9,48 

CRUM016 34.026 67,58 81,09 22,53 90,10 103,62 58,39 40,99 

TOTAL 41.849 79,89 95,87 28,37 108,26 124,24 76,71 40,93 

18 

CRUM019 65.898 130,03 156,03 42,87 172,90 198,90 112,51 77,45 

CRUM020 1.485 2,95 3,54 0,98 3,93 4,52 0,00 4,34 

CRUM215 529 1,05 1,26 0,35 1,40 1,61 0,00 1,54 

TOTAL 67.912 134,02 160,83 44,20 178,23 205,03 112,51 83,33 

19 

CRUM010 3.004 5,91 7,09 1,57 7,48 8,67 0,00 7,48 

CRUM011 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM012 3.393 9,43 11,32 3,14 12,58 14,46 1,04 11,53 

CRUM146 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM147 220 0,61 0,73 0,20 0,81 0,94 0,00 0,81 

TOTAL 6.617 15,95 19,14 4,92 20,87 24,06 1,04 19,83 

20 

CRUM009 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRUM017 1.426 2,83 3,40 0,94 3,78 4,34 4,59 -0,43 

CRUM018 130.708 259,60 311,52 86,53 346,13 398,05 182,40 199,37 

CRUM021 271 0,48 0,57 0,12 0,60 0,70 53,61 -53,00 

CRUM141 37.925 69,89 83,87 17,47 87,37 101,35 0,50 86,87 

TOTAL 170.330 332,80 399,36 105,08 437,88 504,44 241,10 232,81 

21 

CRUM008 7.626 15,01 18,01 3,99 18,99 21,99 16,73 2,26 

CRUM027 35.652 81,66 97,99 27,22 108,88 125,21 0,02 104,78 

CRUM139 4.787 9,75 11,70 4,64 14,39 16,34 6,67 7,54 

CRUM189 8.804 16,80 20,16 9,45 26,25 29,62 2,60 23,65 

TOTAL 56.869 123,22 147,86 45,30 168,52 193,16 26,02 138,24 

Total Geral 343.577 685,89 823,07 227,87 913,76 1.050,94 457,39 515,13 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO - DHSM
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DEFINIÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL EFETIVA (DHSE) PARA OS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2030 

(continua) 

Município Zona 
Área de 

Contribuição 
Disponibilidade Consumo Total Saldo Hídrico (L/s) 

Consumo municipal a descontar 

Consumo final 

Saldo Hídrico Descontado (L/s) 

VMT Retorno Consumo Q7,10 50% Q7,10 

Analândia 17 

CRUM013 194,00 31,34 162,66 3,05 0,00 3,05 28,30 165,70 68,70 

CRUM014 535,00 148,39 580,61 7,24 4,52 2,71 142,63 586,37 221,87 

Charqueada 

17 

CRUM013 194,00 31,34 162,66 0,00 0,00 0,00 31,34 162,66 65,66 

CRUM014 535,00 148,39 580,61 0,00 0,00 0,00 148,39 580,61 216,11 

CRUM015 339,00 179,54 888,46 0,00 0,00 0,00 179,54 888,46 354,46 

CRUM016 290,00 242,51 1.115,49 0,00 0,00 0,00 242,51 1.115,49 436,49 

18 

CRUM020 168,00 20,49 147,51 0,00 0,00 0,00 20,49 147,51 63,51 

CRUM215 197,00 28,86 336,14 0,00 0,00 0,00 28,86 336,14 153,64 

CRUM019 204,00 127,69 441,31 0,00 0,00 0,00 127,69 441,31 156,81 

19 

CRUM012 455,00 129,64 325,36 0,00 0,00 0,00 129,64 325,36 97,86 

CRUM010 415,00 175,80 694,20 0,00 0,00 0,00 175,80 694,20 259,20 

CRUM147 285,00 67,54 217,46 0,00 0,00 0,00 67,54 217,46 74,96 

CRUM011 341,00 100,16 525,84 0,00 0,00 0,00 100,16 525,84 212,84 

CRUM146 62,00 278,62 1.279,38 0,00 0,00 0,00 278,62 1.279,38 500,38 

20 

CRUM141 360,00 205,82 154,18 0,00 0,00 0,00 205,82 154,18 -25,82 

CRUM021 60,00 329,45 659,55 0,00 0,00 0,00 329,45 659,55 165,05 

CRUM018 161,00 451,63 1.067,37 0,00 0,00 0,00 451,63 1.067,37 307,87 

CRUM017 218,00 836,29 1.889,71 0,00 0,00 0,00 836,29 1.889,71 526,71 

CRUM009 26,00 837,26 1.914,74 0,00 0,00 0,00 837,26 1.914,74 538,74 

21 

CRUM008 201,00 1.133,62 3.377,38 0,00 0,00 0,00 1.133,62 3.377,38 1.121,88 

CRUM189 311,00 1.192,07 3.629,93 23,23 2,30 20,93 1.171,14 3.650,86 1.239,86 

Corumbataí 

17 

CRUM013 194,00 31,34 162,66 0,00 0,00 0,00 31,34 162,66 65,66 

CRUM014 535,00 148,39 580,61 2,96 0,03 2,93 145,46 583,54 219,04 

19 

CRUM012 455,00 129,64 325,36 0,00 0,00 0,00 129,64 325,36 97,86 

CRUM010 415,00 175,80 694,20 0,00 0,00 0,00 175,80 694,20 259,20 

CRUM147 285,00 67,54 217,46 0,00 0,00 0,00 67,54 217,46 74,96 

CRUM011 341,00 100,16 525,84 0,00 0,00 0,00 100,16 525,84 212,84 

Ipeúna 19 

CRUM012 455,00 129,64 325,36 0,00 0,00 0,00 129,64 325,36 97,86 

CRUM010 415,00 175,80 694,20 6,04 0,00 6,04 169,76 700,24 265,24 

Piraciacaba 

17 

CRUM013 194,00 31,34 162,66 0,00 0,00 0,00 31,34 162,66 65,66 

CRUM014 535,00 148,39 580,61 0,00 0,00 0,00 148,39 580,61 216,11 

CRUM015 339,00 179,54 888,46 0,00 0,00 0,00 179,54 888,46 354,46 

CRUM016 290,00 242,51 1.115,49 0,00 0,00 0,00 242,51 1.115,49 436,49 

18 

CRUM020 168,00 20,49 147,51 0,00 0,00 0,00 20,49 147,51 63,51 

CRUM215 197,00 28,86 336,14 0,00 0,00 0,00 28,86 336,14 153,64 

CRUM019 204,00 127,69 441,31 0,00 0,00 0,00 127,69 441,31 156,81 
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DEFINIÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL EFETIVA (DHSE) PARA OS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2030 

(conclusão) 

Município Zona 
Área de 

Contribuição 
Disponibilidade Consumo Total Saldo Hídrico (L/s) 

Consumo municipal a descontar 

Consumo final 

Saldo Hídrico Descontado (L/s) 

VMT Retorno Consumo Q7,10 50% Q7,10 

 

19 

CRUM012 455,00 129,64 325,36 0,00 0,00 0,00 129,64 325,36 97,86 

CRUM010 415,00 175,80 694,20 0,00 0,00 0,00 175,80 694,20 259,20 

CRUM147 285,00 67,54 217,46 0,00 0,00 0,00 67,54 217,46 74,96 

CRUM011 341,00 100,16 525,84 0,00 0,00 0,00 100,16 525,84 212,84 

CRUM146 62,00 278,62 1.279,38 0,00 0,00 0,00 278,62 1.279,38 500,38 

20 

CRUM141 360,00 205,82 154,18 0,00 0,00 0,00 205,82 154,18 -25,82 

CRUM021 60,00 329,45 659,55 0,00 0,00 0,00 329,45 659,55 165,05 

CRUM018 161,00 451,63 1.067,37 0,00 0,00 0,00 451,63 1.067,37 307,87 

CRUM017 218,00 836,29 1.889,71 0,00 0,00 0,00 836,29 1.889,71 526,71 

CRUM009 26,00 837,26 1.914,74 0,00 0,00 0,00 837,26 1.914,74 538,74 

21 

CRUM008 201,00 1.133,62 3.377,38 0,00 0,00 0,00 1.133,62 3.377,38 1.121,88 

CRUM189 311,00 1.192,07 3.629,93 0,00 0,00 0,00 1.192,07 3.629,93 1.218,93 

CRUM139 199,00 1.227,32 3.793,68 4,76 0,09 4,66 1.222,65 3.798,35 1.287,85 

CRUM027 127,00 1.449,83 3.698,17 105,82 0,02 105,80 1.339,37 3.808,63 1.234,63 

Rio Claro 

17 

CRUM013 194,00 31,34 162,66 0,00 0,00 0,00 31,34 162,66 65,66 

CRUM014 535,00 148,39 580,61 0,00 0,00 0,00 148,39 580,61 216,11 

CRUM015 339,00 179,54 888,46 1,09 8,73 -7,64 187,18 880,82 346,82 

CRUM016 290,00 242,51 1.115,49 95,96 53,81 42,15 208,00 1.150,00 471,00 

18 

CRUM020 168,00 20,49 147,51 4,19 0,00 4,19 16,31 151,69 67,69 

CRUM215 197,00 28,86 336,14 1,49 0,00 1,49 23,18 341,82 159,32 

CRUM019 204,00 127,69 441,31 176,58 103,69 72,89 49,12 519,88 235,38 

Santa Gertrudes 20 CRUM141 360,00 205,82 154,18 62,88 0,41 62,47 143,35 216,65 36,65 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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DEFINIÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL EFETIVA (DHSE) PARA OS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2040 

(continua) 

Município Zona 
Área de 

Contribuição 
Disponibilidade Consumo Total Saldo Hídrico (L/s) 

Consumo municipal a descontar 

Consumo final 

Saldo Hídrico Descontado (L/s) 

VMT Retorno Consumo Q7,10 50% Q7,10 

Analândia 17 

CRUM013 194,00 40,88 153,12 3,24 0,00 3,24 37,64 156,36 59,36 

CRUM014 535,00 190,08 538,92 7,70 5,16 2,54 184,31 544,69 180,19 

Charqueada 

17 

CRUM013 194,00 40,88 153,12 0,00 0,00 0,00 40,88 153,12 56,12 

CRUM014 535,00 190,08 538,92 0,00 0,00 0,00 190,08 538,92 174,42 

CRUM015 339,00 234,17 833,83 0,00 0,00 0,00 234,17 833,83 299,83 

CRUM016 290,00 302,16 1.055,84 0,00 0,00 0,00 302,16 1.055,84 376,84 

18 

CRUM020 168,00 26,30 141,70 0,00 0,00 0,00 26,30 141,70 57,70 

CRUM215 197,00 37,33 327,67 0,00 0,00 0,00 37,33 327,67 145,17 

CRUM019 204,00 138,74 430,26 0,00 0,00 0,00 138,74 430,26 145,76 

19 

CRUM012 455,00 170,17 284,83 0,00 0,00 0,00 170,17 284,83 57,33 

CRUM010 415,00 231,30 638,70 0,00 0,00 0,00 231,30 638,70 203,70 

CRUM147 285,00 89,76 195,24 0,00 0,00 0,00 89,76 195,24 52,74 

CRUM011 341,00 133,56 492,44 0,00 0,00 0,00 133,56 492,44 179,44 

CRUM146 62,00 368,50 1.189,50 0,00 0,00 0,00 368,50 1.189,50 410,50 

20 

CRUM141 360,00 264,09 95,91 0,00 0,00 0,00 264,09 95,91 -84,09 

CRUM021 60,00 400,41 588,59 0,00 0,00 0,00 400,41 588,59 94,09 

CRUM018 161,00 512,14 1.006,86 0,00 0,00 0,00 512,14 1.006,86 247,36 

CRUM017 218,00 985,50 1.740,50 0,00 0,00 0,00 985,50 1.740,50 377,50 

CRUM009 26,00 986,84 1.765,16 0,00 0,00 0,00 986,84 1.765,16 389,16 

21 

CRUM008 201,00 1.378,55 3.132,45 0,00 0,00 0,00 1.378,55 3.132,45 876,95 

CRUM189 311,00 1.450,79 3.371,21 26,25 2,60 23,65 1.427,13 3.394,87 983,87 

Corumbataí 

17 

CRUM013 194,00 40,88 153,12 0,00 0,00 0,00 40,88 153,12 56,12 

CRUM014 535,00 190,08 538,92 3,03 0,03 3,00 187,08 541,92 177,42 

19 

CRUM012 455,00 170,17 284,83 0,00 0,00 0,00 170,17 284,83 57,33 

CRUM010 415,00 231,30 638,70 0,00 0,00 0,00 231,30 638,70 203,70 

CRUM147 285,00 89,76 195,24 0,00 0,00 0,00 89,76 195,24 52,74 

CRUM011 341,00 133,56 492,44 0,00 0,00 0,00 133,56 492,44 179,44 

Ipeúna 19 

CRUM012 455,00 170,17 284,83 0,00 0,00 0,00 170,17 284,83 57,33 

CRUM010 415,00 231,30 638,70 7,48 0,00 7,48 223,82 646,18 211,18 

Piraciacaba 

17 

CRUM013 194,00 40,88 153,12 0,00 0,00 0,00 40,88 153,12 56,12 

CRUM014 535,00 190,08 538,92 0,00 0,00 0,00 190,08 538,92 174,42 

CRUM015 339,00 234,17 833,83 0,00 0,00 0,00 234,17 833,83 299,83 

CRUM016 290,00 302,16 1.055,84 0,00 0,00 0,00 302,16 1.055,84 376,84 

18 

CRUM020 168,00 26,30 141,70 0,00 0,00 0,00 26,30 141,70 57,70 

CRUM215 197,00 37,33 327,67 0,00 0,00 0,00 37,33 327,67 145,17 

CRUM019 204,00 138,74 430,26 0,00 0,00 0,00 138,74 430,26 145,76 
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DEFINIÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL EFETIVA (DHSE) PARA OS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ PARA O ANO DE 2040 

(conclusão) 

Município Zona 
Área de 

Contribuição 
Disponibilidade Consumo Total Saldo Hídrico (L/s) 

Consumo municipal a descontar 

Consumo final 

Saldo Hídrico Descontado (L/s) 

VMT Retorno Consumo Q7,10 50% Q7,10 

 

19 

CRUM012 455,00 170,17 284,83 0,00 0,00 0,00 170,17 284,83 57,33 

CRUM010 415,00 231,30 638,70 0,00 0,00 0,00 231,30 638,70 203,70 

CRUM147 285,00 89,76 195,24 0,00 0,00 0,00 89,76 195,24 52,74 

CRUM011 341,00 133,56 492,44 0,00 0,00 0,00 133,56 492,44 179,44 

CRUM146 62,00 368,50 1.189,50 0,00 0,00 0,00 368,50 1.189,50 410,50 

20 

CRUM141 360,00 264,09 95,91 0,00 0,00 0,00 264,09 95,91 -84,09 

CRUM021 60,00 400,41 588,59 0,00 0,00 0,00 400,41 588,59 94,09 

CRUM018 161,00 512,14 1.006,86 0,00 0,00 0,00 512,14 1.006,86 247,36 

CRUM017 218,00 985,50 1.740,50 0,00 0,00 0,00 985,50 1.740,50 377,50 

CRUM009 26,00 986,84 1.765,16 0,00 0,00 0,00 986,84 1.765,16 389,16 

21 

CRUM008 201,00 1.378,55 3.132,45 0,00 0,00 0,00 1.378,55 3.132,45 876,95 

CRUM189 311,00 1.450,79 3.371,21 0,00 0,00 0,00 1.450,79 3.371,21 960,21 

CRUM139 199,00 1.495,77 3.525,23 4,92 0,10 4,82 1.490,96 3.530,04 1.019,54 

CRUM027 127,00 1.740,18 3.407,82 109,39 0,02 109,37 1.625,99 3.522,01 948,01 

Rio Claro 

17 

CRUM013 194,00 40,88 153,12 0,00 0,00 0,00 40,88 153,12 56,12 

CRUM014 535,00 190,08 538,92 0,00 0,00 0,00 190,08 538,92 174,42 

CRUM015 339,00 234,17 833,83 1,13 9,47 -8,34 242,52 825,48 291,48 

CRUM016 290,00 302,16 1.055,84 99,38 58,39 40,99 269,52 1.088,48 409,48 

18 

CRUM020 168,00 26,30 141,70 4,34 0,00 4,34 21,97 146,03 62,03 

CRUM215 197,00 37,33 327,67 1,54 0,00 1,54 31,45 333,55 151,05 

CRUM019 204,00 138,74 430,26 182,87 112,51 70,36 62,50 506,50 222,00 

Santa Gertrudes 20 CRUM141 360,00 264,09 95,91 76,96 0,50 76,45 187,64 172,36 - 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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ANEXO IV – MEMÓRIA DE CÁLCULO – PRÉ-

DIMENSIONAMENTO DAS ALTERNATIVAS DE 

REÚSO 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE ALTERNATIVAS DE REÚSO 

                  

  ÍNDICE 
  

     
  1. Alternativa 1 

     
  2. Alternativa 2 

     
  3. Orçamento 

     
                  

                  

1. Alternativa 1 
  

     
  

   
     

  ETE Jardim Novo 
      

  
   

  Valor Unidade 
 

  

 
Vazão 

Máxima: 
  270.00 L/s 

 

  

 
Horas de operação (X): 

 
24.00 

 

h  

  

𝐷 = 1,3 × √𝑋
4 √𝑄(

𝑚3

𝑠
)

2

 

Diâmetro (fórmula de 

Bresse) 

 
1.50 m 

 

  

 
Diâmetro 

adotado 
  1500 mm 

 

  
 

Altura geométrica (Hg) 
 

60.00 m 
 

  

 
Altura manométrica 

(Hm) 
 

60.00 m 
 

  

 
Eficiência dos conjuntos 

elevatórios (η) 
   

  

𝑃𝑜𝑡 =  
103 × 𝑄 × 𝐻𝑚

75 × 𝜂
 

Potência estimada dos 

conjuntos motobomba 
 

308.57 

 

CV  

  

 
Potência adotada 

(comercial) 
 

325 CV 
 

  
   

     
  ETE Conduta 

       

  
   

  Valor Unidade 
 

  

 
Vazão 

Máxima 
  160.00 L/s 

 

  

 
Horas de 

operação 
  24.00 

 

h  

  

𝐷 = 1,3 × √𝑋
4 √𝑄(

𝑚3

𝑠
)

2

 

Diâmetro (fórmula de 

Bresse) 

 
1.15 m 

 

  

 
Diâmetro 

adotado 
  1250 mm 

 

  

 
Altura 

geométrica 
  60.00 m 

 

  

 
Altura 

manométrica 
  60.00 m 

 

  

𝑃𝑜𝑡 =  
103 × 𝑄 × 𝐻𝑚

75 × 𝜂
 

Potência estimada dos 

conjuntos motobomba 
 

182.86 

 

CV  

  

 
Potência adotada 

(comercial) 
 

200 CV 
 

  
   

     
  Sistema de ultrafiltração em Membranas 

    

  
     

Valor Unidade 
 

  Vazão máxima 
   

430.00 L/s 
 

  Volume de permeado, em relação ao fluxo máximo 95.00 % 
 

  Fluxo por membrana 
 

  50 L/h.m
2
 

 

  Produção de água de reúso 
  408.50 L/s 

 

  
   

  1470600 L/h 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE ALTERNATIVAS DE REÚSO 

  
   

     

 Área requerida de membranas 
  29412 m

2
 

 

  Área por membrana 
 

  50 m
2
 

 

  Número de membranas 
 

  588 unidades 
 

  Membranas/módulo 
 

  50 unidades/módulo 

  Número de módulos 
 

  12 módulos 
 

  
   

     
  Custo de implantação 

 
300 a 500 US$/m

2
 

 

  Custo total médio 
 

  11,764,800.00 US$ 
 

  Conversão US$ para R$ 
 

  1US$ = 3.80 R$ 

  Custo em R$ 
  

  44,706,240.00 R$ 
 

                  

2. Alternativa 2 
  

     
  ETE Jardim Novo 

      

  Sistema de ultrafiltração em membranas para a ETE Jardim Novo 
 

 
  

     
Valor Unidade 

 

  Vazão máxima 
   

270.00 L/s 
 

  Volume de permeado, em relação ao fluxo máximo 95.00 % 
 

  Fluxo por membrana 
 

  50 L/h.m2 
 

  Produção de água de reúso 
  256.50 L/s 

 

  
   

  923400 L/h 
 

  Área de membranas 
 

  18468 m
2
 

 

  Área por membrana 
 

  50 m
2
 

 

  Número de membranas 
 

  369 unidades 
 

  Membranas/módulo 
 

  50.00 unidades/módulo 

 
Número de módulos 

 
  8 módulos 

 

 Custo de implantação 
 

300 a 500 US$/m
2
 

 

 Custo total médio 
 

  7,387,200.00 US$ 
 

 Conversão 
  

 1US$ = 3.80 R$ 
 

 Custo em R$ 
  

  28,071,360.00 R$ 
 

 ETE Conduta 
       

 Sistema de ultrafiltração em membranas para a ETE Conduta 
  

 
   

  Valor Unidade 
 

 Vazão máxima 
   

160.00 L/s 
 

 Volume de permeado, em relação ao fluxo máximo 95.00 % 
 

 Fluxo por membrana 
 

  50 L/h.m2 
 

 Produção de água de reúso 
  152.00 L/s 

 

 
   

  547200 L/h 
 

 Área de membranas 
 

  10944 m
2
 

 

 Área por membrana 
 

  50 m
2
 

 

 Número de membranas 
 

  219 unidades 
 

 Membranas/módulo 
 

  50.00 unidades/módulo 

 
Número de módulos 

 
  5 módulos 

 

 Custo de implantação 
 

 300 500 US$/m
2
 

 

 Custo total médio 
 

  4,377,600.00 US$ 
 

 Conversão 
  

 1US$ = 3.80 R$ 
 

 Custo em R$ 
  

  16,634,880.00 R$ 
 

 ETE Flores 
       

 Sistema de ultrafiltração em membranas para a ETE Flores Valor Unidade 
 

 Vazão máxima 
   

90.00 L/s 
 

 Volume de permeado, em relação ao fluxo máximo 95.00 % 
 

 Fluxo por membrana 
 

  50 L/h.m2  
 

 Produção de água de reúso 
  85.50 L/s 

 

 
   

  307800 L/h 
 

 Área de membranas 
   6156 m

2
 

 

 Área por membrana 
   50 m

2
 

 

 Número de membranas 
   123 unidades 

 

 Membranas/módulo 
   50.00 unidades/módulo 

 
Número de módulos 

   3 módulos 
 

 Custo de implantação 
  300 500 US$/m

2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE ALTERNATIVAS DE REÚSO 

 Custo total médio 
   2,462,400.00 US$ 

 

 Conversão 
   1US$ = 3.80 R$ 

 

 Custo em R$ 
 

   9,357,120.00 R$ 
 

3. Orçamento 
       

 Estimativa de custo de Adutoras de Ferro Fundido (elaboração: Engecorps) 
 

   

 

Estimativa de custo de obras de Estações Elevatórias de Água (elaboração: Engecorps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alternativa 1 
       

     Custo (R$) 
  

     Jardim Novo Conduta 
  

 Adutoras 45,217,535.00 10,483,550.00 
  

 Estação elevatória 3,010,382.00 1,925,089.00 
  

 Sistema de ultrafiltração em membranas 44,706,240.00 
  

 Total 105,342,796.00 
  

 Alternativa 2 
       

 
Unidades 

Custo (R$) 

 
ETE Flores ETE Jardim Novo  ETE Conduta 

 
Sistema de ultrafiltração em membranas 9,357,120.00 28,071,360.00 16,634,880.00 

 
Total 54,063,360.00 

Elaboração: Engecorps, 2019 
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