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✓ Deliberação CBH-PP nº 177/16 de 02 de
dezembro de 2016; que aprovou o Relatório I do
Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema (UGRHI-22) 2016/2027
(Diagnóstico e Plano de Ação);
✓ Processo de Construção: Mobilização Social e
Articulação Institucional;
✓ Previsão de revisão do PBH: 2024/2025;
✓ Estrutura do PBH.



Mapeamento Ambiental Participativo - MAP

Resultados da Análise da Matriz FOFA/SWOT para a bacia 

Mobilização Social e Articulação Institucional:





1. Diagnóstico:
A UGRHI-22 localiza-se no oeste paulista, na área
limítrofe com os estados do Mato Grosso do Sul e do
Paraná. São 26 os municípios integrantes,
encontrando-se totalmente ou parcialmente
inseridos na bacia. Em sua totalidade, a UGRHI
Pontal do Paranapanema possui uma área de
drenagem de 12.333 km².









A UGRHI 22 é uma unidade que agrega várias outras bacias
hidrográficas, próximas, sinérgicas e que apresentam
relevante interação.

Algumas sub-bacias afluem diretamente para o rio Paraná
(rio Santo Anastácio) e outras para o rio Paranapanema,
temos assim parte da vertente do rio Paraná e parte da
vertente do rio Paranapanema, tendo a confluências desses
dois importantes rios federais localizada no limite da UGRHI.



2. Prognóstico:
Cenário Tendencial: resultado do confronto entre as disponibilidades e
as tendências de evolução das demandas hídricas ao longo do tempo,
considerando-se o horizonte de planejamento e admitindo-se que as
políticas públicas e o quadro sócio-econômico cultural não irão diferir
radicalmente dos atuais (recuperação econômica e controle da
inflação, por exemplo)
Cenário Estagnado: onde haverá uma conjugação de fatores negativos
para a gestão dos recursos hídricos e desenvolvimento sustentável
(recuperação prospectada será com menor intensidade, por exemplo);
Cenário Acelerado: de forma oposta ao Cenário Estagnado, considera-
se aquele onde haverá uma conjugação de fatores positivos para o
crescimento econômico (estabilidade econômica; crescimentos nos
setores primários mais acelerados, como por exemplo);



Dinâmica Socioeconômica: agricultura

Projeção das áreas irrigadas na bacia (hectares).

2015 2019 2023 2027

Cenário Tendencial 12.691 14.089 16.339 20.064

Cenário Estagnado 12.691 14.089 16.009 18.351

Cenário Acelerado 12.691 14.089 17.716 25.314



Demanda por Recursos Hídricos:

Projeções das demandas hídricas totais (m³/s) para a bacia, para os três cenários 
(tendencial, acelerado e estagnado).



O Plano de Ação e Programa de Investimentos
(PA/PI) é o resultado da sistematização dos produtos
do processo de construção do PBH, ou seja, foram
convertidas demandas em compromissos e metas
dentro do possível, no horizonte de planejamento.

As ações apresentadas são subdividas em Ações de
Gestão e Ações de Intervenção e organizadas por
PDC’s e SubPDC’s, conforme disposto no Plano
Estadual de Recursos Hídricos do estado de São
Paulo.

3. Plano de Ação e Programa de Investimentos:



PDC’s e SubPDC’s prioritários na bacia:



4. Monitoramento e Acompanhamento: 
Matriz de Responsabilidades é
uma síntese das etapas e
atividades do PBH e uma relação
simplificada das instituições
envolvidas na sua
implementação,
acompanhamento, bem como, o
tipo de relação que cada
instituição tem com as etapas.

São essas instituições e/ou
instâncias do CBH-PP que
auxiliam no acompanhamento
das ações do PBH. Assim,
constantemente o Plano de Ação
é revisado, tendo sua ultima
atualização em Dezembro/2020.



Estimativa de Recursos FEHIDRO (Compensação Financeira) e Cobrança pelo uso
da água para a UGRHI-22 , conforme Deliberação “Ad Referendum CRH nº 224,
de 12 de dezembro de 2019.



• Execução de Planos de controle e redução de
perdas no sistema de abastecimento público (100%
dos municípios autônomos);

• Execução de obras de galerias de pluviais; controle
de erosão rural;

• Execução das ETE’s de Presidente Venceslau/SP;
(100% concluído em 2021);

• Mestrado Profissional em Geografia, aplicado à
gestão de recursos hídricos (parceria com outros
CBH’s)

4. Ações executadas do PBH:



Aula do Mestrado Profissional em
Geografia no DAEE, sede da Secretaria
Executiva do CBH-PP

ETE- Sul em Presidente Venceslau/SP



ETE- Norte em Presidente Venceslau/SP

Obras de construção de galeria de águas
pluviais



OBRIGADO!

Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Pontal do Paranapanema
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