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O que é? 

É um instrumento de gestão, previsto na Lei nº 7.663/91, que objetiva monitorar a 
quantidade e o balanço entre demanda e disponibilidade dos recursos hídricos,  avaliar a 
eficácia das ações e dos investimentos previstos no Plano de Recursos Hídricos, para a 
recuperação da qualidade e a garantia da oferta de água nas bacias. 

Tais  relatórios  abrangem as análises referentes à qualidade e ao balanço dos recursos 
hídricos de todas as bacias hidrográficas do território paulista. São eles: 
 
• Relatório "Zero" - 1999; 
• Ano-base 2008; 
• Ano-base 2009; 
• Ano-base 2012; 
• Anos-base 2013-2014. 
 
Recentemente foi publicado o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de 
São Paulo, dos anos-bases 2013 e 2014,  após a aprovação  do Conselho de Recursos 
Hídricos (CRH).  
 
O documento traz a análise da situação dos recursos hídricos em âmbito estadual, a 
avaliação da execução dos programas previstos no Plano Estadual de Recursos Hídricos 

http://143.107.108.83/sigrh/basecon/relatorio_situacaozero.pdf
http://143.107.108.83/sigrh/basecon/relatorio_situacao_anobase2008.pdf
http://143.107.108.83/sigrh/basecon/RelatorioSituacao2011/Relatorio_Situacao_2011.pdf
http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/ckfinder/files/Situacao_Rec_Hidricos_2012.pdf
http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/ckfinder/files/Recursos_Hidricos_2013_2014(1).pdf
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2012-2015 e da implantação dos instrumentos da política de recursos hídricos, agregando 
informações de materiais tais como, a Situação das Bacias Hidrográficas,  publicações de 
órgãos estaduais, federais, estudos técnicos e científicos. 
 
Um dos destaques do Relatório  é o capítulo especial sobre a crise hídrica, que atingiu o 
Estado de São Paulo, especialmente a partir de 2014, afetando substancialmente os 
serviços e o abastecimento de água em diversos municípios, inclusive a capital do Estado. 
 
Com relação à situação dos recursos hídricos  o documento mostra que, em 2014, pela 
primeira vez os índices dos esgotos coletados nas áreas urbanas alcançaram 90% da carga 
gerada no Estado, atingindo a faixa considerada “Boa”.  
 
As taxas de tratamento e redução da carga orgânica, que em última análise  são as mais 
importantes, evoluíram e atingiram 61,3% e 51,8% do total gerado, respectivamente.  
 
Outros destaques do Relatório de Situação são: 
 

 a diminuição de aproximadamente 6 pontos percentuais nas perdas de água na 

rede em 2013, em relação ao percentual aferido em 2009; 

 o aumento na rede de monitoramento da qualidade das águas superficiais, que 

passou de 344 pontos em 2010, para 408 em 2014.  

 

 

O Relatório completo está disponível para consulta no endereço eletrônico: 
http://www.sigrh.sp.gov.br/relatoriosituacaodosrecursoshidricos.  
 
 
 
Participe do Comitê de Bacias Hidrográficas  - CBHs -  da sua Região, estão em  revisão 
os relatórios de situação e os Planos de Bacias de cada região do Estado de São Paulo. 
Sua contribuição é valiosa e faz parte de suas atribuições profissionais definidas na Lei 
12.378 de 2010 e, em seu - Art.2. parágrafo único, inciso  "XI - do Meio Ambiente, 
Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização dos 
Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentáveis". 
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