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A área das Bacias PCJ tem uma ocupação urbana e industrial bastante intensa e apesar de localizar-

se em uma região economicamente importante no Brasil, apresenta um expressivo 

comprometimento na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos. A implementação do Plano 

das Bacias PCJ 2010 a 2020, aprovado pelos Comitês PCJ em 2010, demanda um acompanhamento 

de indicadores para o seu gerenciamento, principalmente no que se refere à qualidade das águas 

superficiais. Este trabalho visa discutir o uso de indicadores de qualidade da água para o 

acompanhamento da implementação deste Plano. Os indicadores utilizados foram o Índice de 

Qualidade das Águas (IQA) e o Índice de Estado Trófico (IET), obtidos em pontos de 

monitoramento dispostos nas Bacias PCJ e publicados anualmente pela CETESB; e as cargas 

orgânicas “potencial” e “remanescente”, calculadas através dos dados de população urbana, coleta e 

tratamento de esgotos domésticos e eficiência dos sistemas de tratamento de esgotos nos municípios 

das Bacias PCJ. Conclui-se mediante os resultados deste trabalho, que há uma tendência de 

melhoria na qualidade das águas superficiais das Bacias PCJ, que pode ser associada a intervenções 

visando à recuperação da qualidade da água, parte das quais prevista no Plano das Bacias PCJ 2010 

a 2020. 
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THE USE OF WATER QUALITY INDEXES TO FOLLOW THE 

IMPLEMENTATION OF THE BASIN PLAN OF PIRACICABA, CAPIVARI 

AND JUNDIAÍ RIVERS 2010-2020 

 
The area of PCJ River Basin holds an intense urban and industrial occupation and despite the fact of 

being placed in a important economic region of Brasil, has its water resources availability and 

quality highly impaired. The implementation of the Basin Plan of Piracicaba, Capivari and Jundiaí 

Rivers 2010-2020, aproved by PCJ Committees in 2010, demands to its management an effort to 

follow indexes, and specially of superficial water quality. This work aims to discuss the use of 

water quality indexes to follow the implementation of this plan. The indexes selected are the Water 

Quality and Trophic State Indexes, measured at the monitoring stations of PCJ basin and published 

annually by CETESB, and also the “potential” and “remaining” organic load, calculated through the 

data about the urban population, domestic wastewater collection and treatment and efficiency of 

wastewater treatment systems in the cities of PCJ Basin. The results of this work bring the 

apprehension that there is a trend of improvement in the superficial water in PCJ Basin, that can be 

binded to interventions adressing the restoration of water quality, some of which are objectives of 

the PCJ Basin Plan 2010-2020. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Bacias PCJ, localizam-se 

em uma das regiões economicamente mais importantes do Brasil, compreendendo uma área de 

15.303km
2
 entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Este território abriga uma população de 

mais de 5 milhões de habitantes (COBRAPE, 2010) 

A região possui uma expressiva ocupação urbana e industrial e apresenta um histórico de 

escassez de recursos hídricos. Esta situação deve-se, sobretudo, ao expressivo comprometimento 

das disponibilidades hídricas e à operação do Sistema Cantareira – complexo que abastece cerca de 

8,8 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo (COBRAPE, 2010). Nesse contexto, 

a disposição de cargas poluidoras nos corpos hídricos das Bacias PCJ faz com que a qualidade das 

águas esteja visivelmente comprometida. 

O Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020, 

aprovado pelos Comitês PCJ em dezembro de 2010, é um instrumento composto por diagnósticos, 

simulações de cenários futuros, metas e definição de ações e investimentos prioritários. Este 

documento traz, também, propostas de “Atualização do Enquadramento dos Corpos d´Água” e de 

“Programa para Efetivação do Enquadramento dos Corpos d’Água até o ano de 2035”. 

Sob esta ótica, o gerenciamento da implantação do Plano de Bacias requer um cuidado 

especial no que tange ao acompanhamento de indicadores, especialmente aqueles ligados à 

qualidade das águas. A necessidade de tal acompanhamento vem sendo problematizada e discutida 

no âmbito da Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ, especialmente em seu Grupo 

de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Plano de Bacias 2010 a 2020. Sendo assim, 

este trabalho visa discutir e fundamentar métodos e procedimentos para, através de dados 

secundários disponíveis, avaliar a evolução da qualidade das águas nas Bacias PCJ e o impacto das 

táticas de implementação do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020. 

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Indicadores do estado de qualidade das águas superficiais 

Diversos são os indicadores para acompanhamento do estado da qualidade das águas. Para 

este trabalho foram tomados como base os indicadores calculados para os pontos de monitoramento 

dispostos nas Bacias PCJ e publicados anualmente pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB). As informações relativas a estes índices foram organizadas em séries temporais 

com dados de 2000 a 2012, sendo observados os valores médios anuais em cada um dos 96 pontos 

onde ocorre monitoramento da qualidade da águas nas Bacias PCJ. 

Foram também realizados, para cada um dos pontos de monitoramento, os cálculos de médias 

plurianuais, a classificação conforme padrões de cada indicador e a plotagem das informações das 

séries em Sistema de Informações Geográficas. Todas as planilhas foram construídas com uso do 

software Microsoft Office Excel e as informações georreferenciadas foram tratadas com o software 

Kosmo GIS. 

A área de interesse deste trabalho envolve todo o território das Bacias PCJ. Destaca-se que, 

embora os pontos de monitoramento estejam distribuídos somente no território paulista das Bacias 

PCJ, estes representam bem os processos de interesse para gerenciamento dos recursos hídricos por 

abarcarem indiretamente as áreas de contribuição das bacias hidrográficas. 



Considerando a extensão das séries dos indicadores, o número de pontos de monitoramento e 

a distribuição espacial dos mesmos, foram selecionados, por serem mais representativos, o Índice de 

Qualidade das Águas (IQA) e o Índice de Estado Trófico (IET) para as análises colocadas em tela.
1
 

 

Avaliação da implementação do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020 

Embora os índices anteriormente mencionados reproduzam o impacto das iniciativas para 

recuperação da qualidade das águas, estes podem ser também influenciados positiva ou 

negativamente por outros fatores que não as ações previstas no plano de bacias (e.g.: influência de 

chuvas ou de regime operacional de represamentos). Haja vista o desafio de avaliar a 

implementação do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, convém observar indicadores mais próximos 

das ações previstas neste pacto que visem a melhoria nas condições de qualidade da água. 

Neste contexto cabe observarmos um conjunto de indicadores demográficos e sanitários. Para 

tanto também foram organizadas séries para variáveis de interesse com base em informações dos 

Relatórios de Qualidade das Águas Interiores da CETESB para os municipios paulistas das Bacias 

PCJ. Para os municípios pertencentes à porção mineira das Bacias PCJ, as séries foram completadas 

com dados do Plano de Bacias e do IBGE (IBGE, 2013). Foi estabelecido, com base no Plano de 

Bacias, o rol dos municípios com interferências nas Bacias PCJ. Para cada um deles foram 

coletadas as informações relativas a população urbana, coleta e tratamento de esgotos domésticos e 

eficiência dos sistemas de tratamento de esgotos domésticos
2
. 

A fim de melhor ponderar as diferenças demográficas entre os municípios elencados e o 

impacto do crescimento populacional dos municipios, decidiu-se realizar o cálculo e 

acompanhamento das variáveis “carga orgânica potencial” e “carga orgânica remanescente”. 

Assim sendo, foram realizadas estimativas de carga orgânica doméstica conforme 

metodologia proposta no Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020 (COBRAPE, 2010). Segundo esta 

proposta, considerou-se um valor de referência per capita para geração de cargas temporalmente 

constante na ordem de 0,054 kg DBO/habitante.dia. Convém esclarecer que, segundo esta 

metodologia, foram também considerados em cada um dos municípios fatores de ponderação para 

esgoto não coletado e para esgoto coletado e não tratado. Estes fatores, que refletem condições de 

drenagem e escoamento dos esgotos que não chegam às estações de tratamento ou nem chegam a 

ser coletados, variam ente 0,25 e 1 e foram levados em conta para cada um dos municípios na 

organização das séries de dados. Adotou-se, para tanto, a mesma distribuição proposta no Plano de 

Bacias e não foram admitidas variações temporais. 

As séries foram construídas como planilhas do software Microsoft Office Excel, que também 

serviu para programação das funções de cálculo necessárias. A determinação das cargas orgânicas 

domésticas potenciais para os municípios ocorreu, portanto, conforme a Equação 1: 

 

                                                                                                                               (1) 

Onde: 

             = Carga orgânica doméstica potencial (t DBO/dia); 

        =População urbana (número de habitantes); 

        = Valor de referência per capita para geração de cargas (kg DBO/habitante.dia). 

 

O cálculo da carga orgânica doméstica potencial total das Bacias PCJ ocorreu por meio da 

somatória das cargas orgânicas domésticas potenciais de cada um dos municípios elencados. 

                                                           
1
 O detalhamento da metodologia de cálculo dos índices de qualidade da água pode ser encontrado no Apêndice D do Relatório de Qualidade das 

Águas Superficiais do Estado de São Paulo 2012. 
2
 As análises mantiveram sempre a relação de municípios considerada no Plano. Ressalta-se que, sob esta ótica, os municípios de Cabreúva, 

Mairiporã e Piracicaba foram considerados mediante ponderação do percentual da população que habita as bacias PCJ. 



A determinação das cargas orgânicas domésticas remanescentes nos municípios ocorreu 

conforme desceve a Equação 2: 

                  

                                                                                     (2) 
 

Onde: 

             = Carga orgânica doméstica potencial (t DBO/dia); 

               = Carga orgânica doméstica remanescente (t DBO/dia); 

 = Proporção de coleta dos esgotos domésticos gerados (de 0 a 1); 

 =Eficiência dos sistemas de tratamento de esgotos domésticos (de 0 a 1); 

   = Fator de ponderação para esgoto não coletado(de 0 a 1); 

   =Fator de ponderação para esgoto coletado e não tratado(de 0 a 1); 

 = Proporção de tratamento dos esgotos dométsicos gerados (de 0 a 1). 

 

O cálculo da carga orgânica doméstica remanescente total das Bacias PCJ ocorreu por meio 

da somatória das cargas orgânicas domésticas remanescentes de cada um dos municípios elencados. 

Com base nestes cálculos, é possível calcular, conforme procedimento exposto na Equação 3, 

o valor da carga orgânica que é removida nos sistemas de tratamento de esgotos domésticos. 

 

                                                                                                                    (3) 

 

Onde: 

             = Carga orgânica doméstica potencial (t DBO/dia); 

               = Carga orgânica doméstica remanescente (t DBO/dia); 

           = Carga orgânica doméstica removida (t DBO/dia). 

 

Para melhor aferir o atendimento das propostas previstas no Plano das Bacias PCJ 2010 a 

2020, foi realizado também um ensaio com as metas a serem alcançadas em cada um dos 

municípios  até 2014 no Cenário Desejável. A fim de harmonizar as análises, foram mantidos neste 

ensaio os mesmos procedimentos metodológicos anteriormente descritos. 

 

RESULTADOS 

A análise dos resultados para qualidade das águas deu-se por meio da construção de gráficos 

descritivos dos dados coletados. No que tange ao IQA, na Figura 1, podemos observar que houve 

um aumento significativo na frequência de pontos com valor considerado BOM (de cerca de 35% 

em 2000 para 55% em 2012). A frequência de pontos nas categorias PÉSSIMO, RUIM e 

REGULAR apresenta uma flutuação constante, mas, de maneira geral, sugerem uma melhora no 

período. A piora que é observada no ano de 2009 pode ser associada à poluição difusa, haja vista a 

intensidade das chuvas neste ano (THESIS, 2010). 



 
Figura 1 – Frequência da distribuição dos pontos de monitoramento nas Bacias PCJ nas categorias de IQA 

 

No que tange ao IET, observamos que de 2000 para 2012 houve um aumento no número de 

pontos nas categorias de melhor qualidade e uma redução daqueles com menor qualidade. 

Especialmente em 2011, não havia nenhum ponto considerado HIPEREUTRÓFICO. A piora é 

notável principalmente nos anos de 2002, 2003 e 2009. Convém observar que nos anos de 2002 e 

2003 foi registrada expressiva seca nas Bacias PCJ (IRRIGART, 2005) e que no ano de 2009 houve 

maior intensidade das chuvas, o que potencializa a representatividade da poluição difusa (THESIS, 

2010). Em 2012, observa-se um aumento significativo na frequência de pontos considerados 

ULTRAOLIGOTRÓFICOS, chegando em 50% dos pontos monitorados. As variações podem estar 

associadas, contudo, à redução no número de pontos em que há o monitoramento do IET (que 

passou de 84 em 2010, para 38 a partir de 2011) (CETESB, 2012). A Figura 02 mostra os resultados 

para o IET nas Bacias PCJ. 

 
Figura 2 – Frequência da distribuição dos pontos de monitoramento nas Bacias PCJ nas categorias de IET 
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A observação dos índices acima expostos permite-nos verificar uma sensível melhoria nas 

condições de qualidade das águas das Bacias PCJ. A associação desta melhoria com a execução de 

ações que visam à recuperação da qualidade da água deve, contudo, ser intermediada por 

indicadores mais próximos das metas estabelecidas no plano de recursos hídricos. Nesse sentido 

convém analisarmos com maior detalhamento a evolução na geração de cargas orgânicas 

domésticas potenciais e na disposição de cargas orgânicas domésticas remanescentes nas Bacias 

PCJ. A Figura 3 expõe a série histórica com a determinação destas cargas para as Bacias PCJ. 

Também são evidenciados neste gráfico os valores determinados para cargas orgânicas domésticas 

removidas em cada um dos anos. 

 
Figura 3 - Evolução das Cargas Orgânicas Domésticas Potenciais e Remanescentes nas Bacias PCJ 

 

A análise dos dados demonstra uma tendência de aumento gradual nas cargas orgânicas 

potenciais. Este fenômeno decorrente do aumento na população das Bacias PCJ. Observa-se, 

contudo, um acréscimo expressivo nos valores da carga orgânica removida nas Bacias PCJ. Nota-se 

que desde o ano de 2010 as cargas remanescentes passam a perfazer patamares inferiores a 50% das 

cargas potenciais e que nos anos de 2011 e 2012 os valores de carga removida crescem de forma 

mais acentuada do que nos anos anteriores. Estas variações estão associadas, sobretudo, ao esforço 

para implementação de ações visando a recuperação da qualidade dos corpos hídricos. 

Como ações desta natureza compõe objeto primordial do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, 

convém analisarmos estas informações, diante dos patamares almejados neste instrumento. Para 

tanto se realizou um ensaio projetando o que se espera atingir em termos de carga no “Cenário 

Desejável” do citado plano. O ano de 2014 foi escolhido para este exercício pois, além de ser 

referência para aferição da execução de diversos compromissos (como Termos de Ajustamento de 

Conduta ou Termos de Adesão e Compromisso que os municípios das bacias estabeleceram com os 

Comitês PCJ), este é o prazo para a primeira das metas intermediárias estabelecidas fixadas pelo 

documento (COBRAPE, 2010). Os resultados são apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 – Ensaio: meta de remoção de carga previstas no “Cenário Desejável” do Plano das Bacias PCJ 

 

Embora os dados registrem um ritmo considerável na remoção de cargas nas Bacias PCJ, 

sobretudo nos últimos anos, convém observar que o atendimento do patamar idealizado no Cenário 

Desejável para 2014 ainda demanda a remoção de valor equivalente a cerca de 55 toneladas de 

DBO/dia. Assim sendo, para concretização deste cenário, exige-se para os próximos anos a 

impressão de um ritmo ainda maior de remoção de cargas do que o observado até então. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados aqui apresentados, pode-se observar que existe uma tendência de 

melhoria na qualidade das águas superficiais das Bacias PCJ e que este progresso pode ser 

associado a intervenções visando à recuperação da qualidade da água. Observa-se que parte 

representativa destas ações está prevista no plano de recursos hídricos da bacia, documento que 

estabelece metas com reflexos diretos sobre geração de cargas orgânicas de origem doméstica nas 

Bacias PCJ. 

Convém destacar que a seleção de indicadores adequados para acompanhamento do 

desenvolvimento do plano de bacias é tarefa que exige significativo esforço. No que tange ao 

monitoramento da qualidade da água, embora o IQA e o IET expressem bem os processos que 

interessam aos objetivos aqui estabelecidos, cabe ressaltar que, conforme proposto por Costa et. al. 

(2011), convém o esforço para realização de testes e análises de tendência para compreensão mais 

segura do comportamento destas variáveis. Considerando, ainda, estas questões, cabe ressaltar a 

conveniência da condução de estudos para adoção de indicadores para acompanhamento da 

proposta de atualização do enquadramento dos corpos d’água. Em ANA (2012), por exemplo, existe 

um demonstrativo de notável interesse do uso do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE). 

Evidencia-se a saliente evolução na remoção de cargas orgânicas de origem domésticas nas 

Bacias PCJ. É sensível a correspondência temporal entre a redução mais expressiva das cargas 

orgânicas de origem doméstica e a melhoria nos indicadores de qualidade da água. Convém 

realizar-se, contudo, exames mais profundos para estabelecimento de correlações. Considera-se 

cabível, nesse contexto, o uso de análises espacializadas. 

Destaca-se, por fim, que a consecução das metas estabelecidas no Cenário Desejável do Plano 

das Bacias PCJ 2010 a 2020 exigirá a impressão de um ritmo ainda maior para que, até o ano de 

2014, se alcance um patamar adequado na relação entre a geração e a remoção de cargas orgânicas 

de origem doméstica. Embora caiba a realização de análises semelhantes para outros cenários do 

plano de bacias, espera-se que as metodologias aqui expostas ajudem na condução de táticas que 

maximizem a eficiência no emprego de recursos financeiros e minimizem os prazos para a 

recuperação dos recursos hídricos das Bacias PCJ. 
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