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Programas e ações financiáveis pelo FEHIDRO 

 
 
 
 
O FEHIDRO tem por objetivo financiar programas e ações na área de recursos hídricos, de 

modo a promover a melhoria e a proteção dos corpos d’água e de suas bacias hidrográficas. 
Esses programas e ações devem vincular-se diretamente às metas estabelecidas pelo Plano de 
Bacia Hidrográfica e estar em consonância com o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

 
O Plano Estadual de Recursos Hídricos, instrumento da Política Estadual, define uma 

série de Programas de Duração Continuada (PDCs) que englobam os principais temas a serem 
abordados e financiados para a gestão, recuperação e proteção das bacias hidrográficas do 
Estado de São Paulo. 

 
A partir desses PDCs podem ser definidas as linhas temáticas que direcionarão as ações 

financiadas com recursos do FEHIDRO para alcançar os resultados esperados pelos Comitês de 
Bacia Hidrográfica e pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sempre 
tendo em vista as prioridades regionais e as de âmbito estadual. 

 
Na seqüência, apresentam-se os pré-requisitos básicos para obtenção de financiamento 

do FEHIDRO e as três linhas temáticas de financiamento do FEHIDRO.  
 
 
2.1. Pré-Requisitos Básicos para Obtenção de Financiamento do FEHIDRO  
 

Os pré-requisitos básicos constituem-se condicionantes mínimas para a aprovação de 
qualquer empreendimento a ser financiado pelo FEHIDRO. 
O documento técnico que propõe o desenvolvimento de um empreendimento deverá 
demonstrar explicitamente no seu escopo e conteúdo: 
 
a) Foco voltado aos recursos hídricos; 

 
b) Vinculação com o Plano de Bacia Hidrográfica e, dependendo da abrangência do 

empreendimento, com o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
 

c) Utilização de dados e estudos existentes; 
 

d) Apresentação de metas claras, exeqüíveis e mensuráveis; 
 
e) Descrição de sistemáticas de quantificação e espacialização; 

 
f) Formato de apresentação de dados e resultados em sistemas abertos (arquivos digitais de 

boa portabilidade) e com extensões que permitam acesso público;  
 

g) Previsão de apresentação de Relatório Técnico que demonstre as atividades 
desenvolvidas, dados utilizados, resultados obtidos e benefícios decorrentes - no caso de 
empreendimentos que envolvam discussões, reuniões, eventos, dentre outros, deverão 
ser apresentadas, também, comprovações da divulgação e da participação de membros 
de colegiados e outros; 

 
h) Indicadores de resultado, que permitam avaliar a eficiência do empreendimento;  

 
i) Atender as orientações dos órgãos competentes; 

 
j) Apresentação de projeto, nos casos de financiamento de empreendimentos estruturais. 
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2.1.1. Empreendimentos na área de Educação Ambiental, além dos Pré-Requisitos 
Básicos, deverão comprovar: 

 
a) Atendimento à Política Estadual de Educação Ambiental; 

 
b) Apresentação de justificativa, objetivos, metodologia, atividades e indicadores que 

permitam avaliar a eficácia e a eficiência do projeto; 
 

c) Atendimento às exigências ou recomendações das Câmaras Técnicas de Educação 
Ambiental dos Comitês de Bacia Hidrográfica, quando existirem; 

 
d) Apresentação de comprovação formal de parceria com a Diretoria Regional de Ensino no 

âmbito da Bacia Hidrográfica e com escolas da rede estadual e municipal nos projetos 
dirigidos à capacitação de professores ou à produção de material didático; 

 
e) Apresentação, quando for o caso, de documento formal explicitando parcerias com órgãos 

públicos, com o endosso dos mesmos; 
 

f) Aplicação de, no máximo, 30% (trinta por cento) do financiamento com pagamento de  
recursos humanos; 

 
g) Possuir corpo técnico qualificado para atender às exigências dos empreendimentos, 

eventos ou das atividades; 
 

 
2.2. LINHA TEMÁTICA - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

Apóia empreendimentos que contribuam para instrumentar e aprimorar a gestão dos 
recursos hídricos, no que diz respeito ao planejamento e gestão, por meio do desenvolvimento de 
instrumentos estabelecidos pela Política Estadual de Recursos Hídricos, como: relatórios de 
situação e planos de bacias, monitoramento dos aspectos qualitativos e quantitativos, sistemas de 
informação, além da capacitação, comunicação social e mobilização dos gestores e participantes 
do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Correlaciona-se com as ações 
análogas às descritas nos PDCs 1, 2 e 8; 
 
2.2.1. ÁREA DE ATUAÇÃO: PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 
 

Esta área compreende o planejamento e gerenciamento de bacias hidrográficas, que são 
desenvolvidos através dos dois principais instrumentos da política de recursos hídricos: Plano e 
Relatório de Situação. O primeiro define cenários e metas para a gestão e o segundo acompanha 
a consecução do Plano. 

 
a.  Ação: Planejamento em bacias hidrográficas 
 
Empreendimentos financiáveis                           Condicionantes 

a.1. Diagnósticos e Planos de recursos 
hídricos. 

a,1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.1.2. Interesse público na elaboração, 
independente da abrangência territorial. 

 
 
 
 
 
 
a.2. Plano diretor, plano regional, plano de 
gestão e similares de interesse para os 
recursos hídricos. 

a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.2.2. Interesse público na elaboração, 
independente da abrangência territorial. 
a.2.3. Articulação com planos anteriores ou 
similares independente da magnitude da 
intersecção ou interposição. 
a.2.4.Participação da comunidade da área de 
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abrangência ou de influência do 
empreendimento. 

 
 
 
       Resultados esperados: 

1) Elaboração, avaliação, controle e revisão do Plano Quadrienal de Recursos Hídricos e dos 
Planos de Bacias Hidrográficas. 

2) Elaboração e publicação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de 
São Paulo. 

3) Cooperação com os Estados e a União para o planejamento dos recursos hídricos em 
bacias de rios de domínio federal. 

4) Articulação com Estados, Municípios, União e com organismos nacionais e internacionais 
de desenvolvimento e fomento. 

5) Estímulo à participação do setor privado. 
6) Diagnósticos e Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável de Micro bacias 

Hidrográficas. 
7) Melhoria na qualidade dos recursos hídricos e saneamento ambiental. 
8) Estudos e proposições para atualização do enquadramento dos corpos d´água em classes 

de uso preponderante. 
9) Acompanhamento e redirecionamento da execução de ações propostas no Plano de 

Bacia. 
10) Integração com Planos Setoriais, em especial com os Planos de Saneamento Ambiental. 

 
 
b. Ação: Gerenciamento em bacias hidrográficas 
 
 Empreendimentos financiáveis                                           Condicionantes          

b.1. Estudos para subsidiar a implementação da 
cobrança pelo uso da água e avaliação periódica 
dos seus reflexos. 

 
b.2. Estudos para desenvolvimento e melhoria 
continuada do sistema de outorga, licenciamento 
e controle do uso de recursos hídricos. 

 
b.3. Estudos, elaboração, implementação e 
manutenção para subsidiar a melhoria e o 
incremento do cadastro de usuários de recursos 
hídricos, inventário de fontes de poluição das 
águas e cadastro específico para cobrança pelo 
uso da água. 

 
b.4. Adequação da infra-estrutura de apoio às 
Secretarias Executivas, para suporte aos 
Colegiados do SIGRH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b.1., b.2., b.3., b.4. Atendimento aos 
Pré-Requisitos Básicos. 

b.5. Desenvolvimento e melhoria continuada do 
SIGRH. 

 

 Proposições devem ser 
encaminhadas para atender 
demandas induzidas por órgãos 
gestores dos recursos hídricos. 

 
 
       Resultados esperados: 
1) Implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em todos os Comitês de Bacia 

Hidrográfica e acompanhamento dos seus impactos. 
2) Melhoria na aplicação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos relativos a 

cadastro, outorga e demais processos de controle dos usos dos recursos hídricos. 
3) Aumento na articulação institucional dos comitês de bacia hidrográfica com entidades públicas 

e privadas relacionadas aos recursos hídricos. 
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4) Cooperação entre os Estados e a União para o gerenciamento dos recursos hídricos em 
bacias de rios de domínio federal. 

5) Articulação com Estados, Municípios, União e organismos nacionais e internacionais de 
desenvolvimento e fomento. 

6) Organização, implantação, apoio técnico e administrativo aos Comitês de Bacias Hidrográficas 
e às entidades básicas do SIGRH. 

 
 
2.2.2.  ÁREA DE ATUAÇÃO: MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

Compreende a execução de empreendimentos que visem estabelecer a coleta de 
informações e indicadores (qualitativos e quantitativos) da situação dos recursos hídricos, 
relacionando-os aos fatores de pressão e impacto exercidos sobre a bacia hidrográfica e 
subsidiando a adoção de intervenções ou respostas para a melhoria continuada do quadro 
diagnosticado. 

 
 

a.  Ação: Monitoramento qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos
 
Empreendimentos financiáveis              Condicionantes 

a.1. Monitoramento qualitativo e 
quantitativo dos recursos hídricos. 

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
 

 
a.2. Modelagem matemática de 
qualidade e quantidade das águas. 

a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
a.2.2. Existência de bacias com rede de monitora- 
      mento quantitativo e qualitativo. 
a.2.3. Disponibilidade de inventários de fontes de   
poluição. 

    
 
       Resultados esperados: 
1) Desenvolvimento, modernização, operação e manutenção de redes de monitoramento da 
quantidade dos recursos hídricos. 
2)  Identificação e monitoramento das fontes pontuais e difusas de poluição das águas. 
3) Análise, processamento, publicação, divulgação e difusão de dados coletados nas redes de 
monitoramento de recursos hídricos. 
4) Implantação e operação de sistemas de alerta, redes telemétricas, radares meteorológicos, 
sensoriamento remoto e imagens de satélite. 
5) Integração das redes de monitoramento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos. 
 
 
2.2.3. ÁREA DE ATUAÇÃO: INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

Compreende a produção interativa de dados e informações e o seu processamento e análise 
adequados, de modo a permitir o monitoramento e o acompanhamento das metas estabelecidas 
nos Planos de Bacias e no Plano Estadual de recursos hídricos, das ações e empreendimentos 
implementados e a evolução das condições das bacias hidrográficas. 
 
 
a. Ação: Base de dados e sistemas de informações de recursos hídricos 
 
 Empreendimentos financiáveis        Condicionantes 

a.1. Cadastramento de 
usuários de recursos 
hídricos.  

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
a.1.2. Adoção de ficha de cadastro voltada para outorga 
e cobrança segundo modelo de órgãos gestores 
competentes. 

 
a.2. Sistemas de 
informações e Sistemas de 
Suporte à Decisão (SSD). 

a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
a.2.2. Participação dos usuários potenciais no 
desenvolvimento. 
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a.2.3. Passível de integração com sistemas existentes. 
a.2.4. Previsão como demanda induzida. 

 
a.3. Banco de dados 
acoplado ou não a sistema 
de informações. 

a.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
 

a.3.2. Interesse público na informação a ser gerada. 
 

a.3.3. Compatibilidade com os sistemas adotados, pela 
ordem, por: CBH ou Agência de Bacia, Secretaria do 
Meio Ambiente, Governo do Estado de São Paulo. 

 
a.3.4. Alinhamento com os indicadores adotados no Plano 
Estadual de Recursos Hídricos e no Relatório de 
Situação. 

 
a.3.5. Descrição das fontes de informação utilizada, seu 
formato e linguagem, e se constituem reprodução ou 
geração de novas informações. 

             
 
Para esta ação, observar também o seguinte: 
 
1) No caso de empreendimentos que utilizarão instrumentos de geoprocessamento deverá 
constar no T.R.: 
 A fonte da base cartográfica, escala adotada, projeção cartográfica com informações 

completas, planos de informação (PI) que serão vetorizados ou disponíveis, indicando o 
nível de exatidão cartográfica (escala de referência, compatível com o Padrão de Exatidão 
Cartográfica do Decreto – PEC), e se existir, validação pelo órgão competente, no caso de 
cartografia básica. Para todos os dados envolvidos deverão ser fornecidos os respectivos 
metadados. 

 O software de SIG (Sistema de Informações Geográficas) a ser adotado e existência de 
pessoal habilitado para sua manipulação. Caso não haja, prever visualizador do software 
e/ou treinamento específico para o mesmo. 

 
   2) Para aprovação e conclusão do empreendimento deve estar garantido o acesso público ao 

banco de dados e/ou sistema de informações, sendo definida a forma de apresentação dos 
dados. 

 
3) No caso de utilização de imagens de satélite como subsídio ao desenvolvimento de 
empreendimentos, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 
 Informar data da passagem e nome do satélite, resolução espacial e canais espectrais 

disponíveis ou a serem adquiridos. 
 
    4) No caso de interpretação de imagens, informar a legenda a ser adotada. 
 

 5) No caso de utilização de levantamentos aerofotogramétricos como subsídios ao 
desenvolvimento de empreendimentos, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 
 Informar data da cobertura, escala do vôo, se devem ser coloridos ou em preto e branco, a 

respectiva fonte e o formato final (analógico ou digital). 
 

6) No caso de interpretação do levantamento, informar a legenda a ser adotada. 
 
 

            Resultados esperados: 
1) Desenvolvimento e gestão de banco de dados qualitativos e quantitativos em recursos hídricos. 
2) Projeto, implantação e gestão do sistema de cadastro, outorga e cobrança. 
3) Projeto, implantação e gestão do sistema de planejamento, avaliação e controle dos recursos 
hídricos. 
4) Projeto, implantação e gestão do sistema de informações aos usuários e público em geral. 
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5) Projeto, implantação e gestão de sistema de informações socioeconômicas e ambientais para 
gestão em recursos hídricos. 
6) Elaboração de base de dados e sistema de informações para apoio e alimentação de um 
sistema de planejamento e controle de recursos hídricos. 
7) Estudos e proposições para atualização do enquadramento dos corpos d´água em classes de 
uso preponderante. 
 
2.2.4. ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

A atuação do FEHIDRO nesta área visa fortalecer os órgãos gestores dos recursos 
hídricos, os governos municipais e as instituições da sociedade civil para o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental voltadas ao adequado gerenciamento das questões hídricas. 

 
Entende-se por educação ambiental os processos permanentes de aprendizagem e formação, 
individual e coletiva, para reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências, visando à melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da 
sociedade humana com o ambiente que a integra. A educação ambiental constitui componente 
essencial da educação geral, devendo estar presente no âmbito estadual e municipal de forma 
articulada e continuada, em todos os níveis e modalidades dos processos educativos formal e não 
formal. 
 
O desenvolvimento de atividades de educação ambiental em áreas de gerenciamento de recursos 
hídricos deve estar pautado pelos conceitos, princípios e diretrizes definidos pela Lei nº 12.780, de 
30/11/07, que instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental. 
 
A Lei Estadual de Educação Ambiental estabelece como prioridade a atuação em áreas de 
gerenciamento de recursos hídricos, nas quais devem ser implementadas atividades de proteção, 
defesa e recuperação dos corpos d’água em parceria com os Comitês de Bacias.    

 
 
a. Ação: Sensibilização, conscientização e mobilização socioambiental
 
Empreendimentos financiáveis                         Condicionantes 

 
a.1. Campanhas, mutirões, exposições, 
maquetes didáticas, stands, painéis, 
jogos pedagógicos, apresentações 
artísticas, instalações e eventos 
similares. 

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.1.2. Apresentação, estudos, diagnósticos e 
propostas que justifiquem os 
empreendimentos, atividades ou eventos. 
a.1.3. Apresentação de plano, roteiro, 
regulamento e cronograma dos 
empreendimentos, eventos e atividades. 

  
 
 
Resultados Esperados: 
1) Sensibilização da população para as questões relacionadas à necessidade de preservar os 
recursos hídricos e naturais e recuperar a qualidade dos mananciais. 
2) Mobilização da população para aderir aos projetos públicos que beneficiem a qualidade de vida 
na bacia, a melhoria e o resgate dos recursos hídricos. 
3) Construção de cultura e da consciência socioambiental. 
4) Formação de núcleos de educação ambiental na bacia. 
5) Desenvolvimento de agendas ambientais comunitárias. 
 
 
b. Ação: Educomunicação, difusão e disseminação de informações
 
Empreendimentos financiáveis                         Condicionantes 

 
b.1. Material de divulgação e impressos -

b.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
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livros, cartilhas, manuais, atlas, 
almanaques, folders, coletâneas, 
apostilas, cartazes e similares.  

b.1.2. Apresentação dos objetivos da 
publicação, do plano ou roteiro da publicação, 
da tiragem proposta, do número de páginas, 
do formato, do público alvo e das estratégias 
de divulgação e distribuição do material a ser 
produzido. 

 
 
 
 
b.2. Publicação de periódicos, jornais, 
revistas, relatórios, boletins, etc. 

b.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
b.2.2. Apresentação de plano, cronograma, 
tiragem, número de páginas, formato e 
estratégia de circulação. 
b.2.3. Previsão de financiamento de até três 
(3) edições ou um ano de circulação. 
b.2.4. Apresentação de garantia de 
continuidade e auto-sustentação após o 
encerramento do financiamento.  

 
 
 
b.3. Filmes - vídeos e DVDs. 

b.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
b.3.2. Apresentação prévia para aprovação 
das seguintes etapas, a serem avaliadas pelo 
Agente Técnico: 

Etapa 1 - Roteiro ou sinopse; 
Etapa 2 - Filme; 
Etapa 3 - Distribuição e disponibilização do 
material produzido ao público alvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.4. Centro de Referência, biblioteca, 
videoteca, mapoteca, hemeroteca, 
cedeteca e banco de dados.  

b.4.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
b.4.2. Compromisso formal de órgão público 
estadual ou municipal ou do próprio Comitê 
de fornecer o local para o estabelecimento do 
Centro e disponibilizar um funcionário 
responsável pelo seu funcionamento. 
b.4.3. Localização, planta baixa, 
dependências e fachada do prédio. 

 
      b.4.4. Devem constar do T.R.:  

b.4.4.1. As adequações necessárias. 
b.4.4.2. Os equipamentos, mobiliários, 
programas e softwares. 
b.4.4.3. Forma de manutenção e organização 
dos acervos. 
b.4.4.4.Tipologia de pesquisas e forma de 
manutenção do banco de dados. 
b.4.4.5. Plano de coleta aquisição e 
disponibilização dos produtos, informações, 
dados, serviços e documentos. 
b.4.4.6. Conteúdo e abrangência relacionada 
ao público alvo. 
b.4.4.7. Garantia de sustentabilidade após o 
encerramento do financiamento.  

 
 
 
Resultados Esperados: 
1) Produção e disseminação de metodologias e material didático para educação ambiental na 
Bacia. 
2) Divulgação de informações e dados sobre a Bacia, por meio de mídia impressa e eletrônica. 
3) Produção e divulgação de material destinado à sensibilização, mobilização e conscientização 
da população. 
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4) Manutenção, conservação e organização adequada às consultas locais e empréstimos de 
livros, teses, relatórios, vídeos, jornais, DVDs,CD-Rom, aos membros do Comitê, gestores 
públicos, técnicos, estudantes, professores e à população. 
5) Orientação e fornecimento de referências para o desenvolvimento de programas, projetos e 
ações de educação ambiental na bacia.  
 
 
2.2.5. ÁREA DE ATUAÇÃO: HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA GESTÃO EM RECURSOS 
HÍDRICOS. 
 
 
a. Ação : Habilitação técnica para gestão em recursos hídricos
 
Empreendimentos financiáveis                           Condicionantes 

 
 
 
 
 

a.1. Seminários, simpósios, 
conferências, oficinas, 
cursos presenciais e à 
distância, palestras, aulas e 
encontros. 

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
a.1.2. Histórico das atividades correlatas ou similares 
nos domínios do colegiado. 
a.1.3. Programa de cursos e planos de aulas ou 
atividades. 
a.1.4. Estratégias de divulgação. 
a.1.5. Local ou locais onde será (ão) realizado(s) o(s) 
evento(s). 
a.1.6. Indicação do público alvo. 
a.1.7. Estratégias que assegurem a participação e 
controle de, no mínimo, 50% dos participantes previstos. 

      a.1.8. Itens vinculados ao desembolso das parcelas: 
a.1.8.1. Comprovante de execução das atividades 
(Relatórios, lista de presença, fotos e filmes). 
a.1.8.2. Questionários, avaliações, depoimentos e 
atestados; material didático utilizado. 
a.1.8.3. Avaliação, auto-avaliação e provas. 

 
 
 
 
a.2. Filmes - vídeos e 
DVDs. 

a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
a.2.2. Apresentação prévia para aprovação das 
seguintes etapas: 

Etapa1 - Roteiro ou sinopse; 
Etapa 2 - Filme; 
Etapa 3 - Distribuição e disponibilização do material 
produzido ao público alvo. 

a.3. Material didático: 
livros, apostilas, manuais, 
coletâneas, relatórios e 
similares.  

a.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos.
a.3.2. Apresentação de plano, cronograma, tiragem, 
número de páginas, formato e estratégia de circulação. 
 

 
 
Resultados Esperados: 
1) Formação, capacitação e treinamento de membros dos colegiados, gestores de recursos 
hídricos, membros da sociedade civil organizada e público em geral sobre temas afetos aos 
recursos hídricos, a educação ambiental voltada aos recursos hídricos e à gestão de recursos 
hídricos. 
2) Desenvolvimento de cursos de especialização e aperfeiçoamento em recursos hídricos e temas 
correlatos. 
3) Produção e disseminação de metodologias, trabalhos e atividades para habilitação técnica em 
recursos hídricos. 
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2.3. LINHA TEMÁTICA - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS  
 

Abrange empreendimentos que contemplem os usos múltiplos dos recursos hídricos, no 
que se refere ao aproveitamento e controle, bem como à conservação, proteção e recuperação da 
qualidade e da quantidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com destaque para a 
conservação e proteção dos mananciais destinados a abastecimento público. Correlaciona-se com 
as ações análogas às descritas nos PDCs 3, 4, 5 e 6; 
 
2.3.1. ÁREA DE ATUAÇÃO: APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS  
 

Compreende a execução de empreendimentos que enfoquem o aproveitamento múltiplo e 
o controle do uso dos recursos hídricos. 
 
 
a. Ação: Empreendimentos de aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos 
 
Empreendimentos financiáveis                            Condicionantes 

a.1. Estudos e projetos de obras hidráulicas 
e sistemas de aproveitamento múltiplo e/ou 
controle dos recursos hídricos. 

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

a.2. Implantação de obras hidráulicas e 
sistemas de aproveitamento múltiplo e/ou 
controle dos recursos hídricos. 

a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.2.2. Projeto da obra de aproveitamento 
múltiplo e/ou controle dos recursos hídricos.
a.2.3. Previsão de rateio de custos com 
cogestão e condomínio com setores 
usuários. 

 
 
       Resultados esperados: 
1) Inventários, estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e projetos de sistemas de 
obras hidráulicas para aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos. 
2) Implantação de sistemas de aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos, com co-
gestão, rateio de custos em convênio e condomínio com os setores usuários dos 
empreendimentos. 
 
2.3.2. ÁREA DE ATUAÇÃO: UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Enfoca as medidas e ações que se destinam a promover a utilização, conservação, recuperação e 
a proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, sua sustentabilidade e a melhoria da 
qualidade de vida. 
 
 
a. Ação: Serviços e obras de conservação, proteção e recuperação da qualidade dos 
recursos hídricos
 
 Empreendimentos financiáveis                       Condicionantes 

a.1. Elaboração de projeto/estudo e 
implantação de Sistema de 
Abastecimento de Água, para 
comunidades isoladas, inclusive 
programa de monitoramento da 
qualidade das águas de abastecimento. 

 
 

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.1.2. Projeto devidamente licenciado.  
a.1.3. Comunidades de baixa renda e isoladas 
de sedes municipais, até 1.000 habitantes e 
não atendidas por sistema público de 
abastecimento. 
a.1.4. Justificar a necessidade por questões 
de saúde pública e existência de captações 
clandestinas. 
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a.1.5. Atestar inviabilidade de outras fontes de 
financiamento das áreas de saneamento e 
saúde (negativas das outras fontes). 
a.1.6. Definição de quem fará a operação e 
manutenção do sistema. 
a.1.7. Vedados aos condomínios e 
loteamentos. 
a.1.8. Existência de indicadores de controle de 
qualidade 

a.2. Elaboração de plano, projeto, 
estudo de implantação e/ou melhorias 
de todos os componentes ou parte do 
sistema de esgotos sanitários (urbano e 
rural). 

 
 
a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos 
 
 

a.3. Implantação de obra ou aquisição/ 
instalação de materiais ou equipamento 
compreendendo o sistema de esgotos 
sanitários, total ou isoladamente. 

 
 
 
 
 
a.4. Rede coletora e coletor tronco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
a.5. Interceptor, elevatória e emissários 
por recalque ou gravidade. 

 
 
 
a.6. Estação de tratamento de esgotos. 

 
 

a.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.3.2. Projeto completo devidamente 
licenciado. 
a.3.3. Outorga para a obra quando couber. 
a.3.4. Autorizações dos órgãos competentes 
para obras singulares (ex. travessias 
subterrâneas de rodovias). 

 
a.4.1 Rede Coletora somente para comunidades 
de baixa renda e isoladas de sedes municipais, 
até 1.000 habitantes, e não atendidas por 
sistema público: 

   a.4.1.1.necessidade de ETE implantada, ou em 
implantação; 
   a.4.1.2. preferencialmente constituir 
contrapartida. 

 
a.5.1., a.6.1. Para execuções isoladas : 

   a.5.1.1., a.6.1.1. Vinculado às metas do plano de 
bacia; 
   a.5.1.2., a.6.1.2. LP/LI; 
   a.5.1.3., a.6.1.3. LP/LI e outorga da ETE 

 

a.7. Elaboração de plano e projeto de 
controle de perdas e diagnóstico da 
situação. 

a.7.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos 

 
a.8. Implantação do sistema de controle 
de perdas: 
a.9. Aquisição e instalação de 
hidrômetros residenciais e macro 
medidores; 
a.10. Instalação de sistema redutor de 
pressão; 
a.11. Serviços e obras de setorização; 
a.12. Reabilitação de redes de água; 
a.13. Pesquisa de vazamento, pitometria 
e eliminação de vazamentos. 

 

a.8., a.9.,a.10., a.11., a.12., a.13. Atendimento 
aos Pré-Requisitos Básicos. 
a.8., a.9.,a.10., a.11., a.12., a.13. Plano / 
Projeto de Controle de Perdas. 

a.14. Sistemas de avaliação do sistema 
de afastamento e tratamento de esgotos 
domésticos. 

a.14.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.14.2. Vinculados ao sistema de afastamento 
e tratamento de esgotos domésticos 

10 
 



licenciado. 
a.14.3. LO da ETE. 

a.15. Plano de Saneamento Ambiental, 
conforme estabelecido pela Lei Federal 
11.445/2007. 

a.15.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.15.2. Vinculado às metas de saneamento do 
Plano de Bacia. 
a.15.3. Compatibilizado à legislação federal e 
estadual pertinentes. 

a.16. Tratamento e disposição de lodo 
de ETA. 

a.16.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.16.2. LI da ETA ou LI da unidade de 
tratamento de lodo. 

 
a.17. Tratamento e disposição de lodo 
de ETE. 

a.17.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos 
a.17.2. LI da ETE. 

 
a.18. Cadastramento de fontes 
industriais poluidoras. 

a.18.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.18.2. Vinculado à gestão de recursos 
hídricos e à cobrança. 

a.19. Caracterização das fontes 
poluidoras. 

a.19.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.19.2. Vinculado à gestão de recursos 
hídricos. 

a.20. Estudos, projetos e instalações  de 
adequação da coleta e disposição final 
de resíduos sólidos, que 
comprovadamente comprometam a 
qualidade dos recursos hídricos. 

      a.20.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

      a.20.2. LI, quando for o caso. 
      a.20.3. Estudos preliminares comprobatórios 

da contaminação. 
a.21. Coleta, transporte e tratamento de 
efluentes dos sistemas de disposição 
final dos resíduos sólidos urbanos 
(chorume). 

      a.21.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

      a.21.2. LI ou CADRI, quando for o caso.   

 
 
       Resultados esperados:  
1) Estudos, projetos e obras de coleta, interceptação, tratamento e disposição de esgotos urbano 
e rural. 
2) Sistemas de avaliação e controle de resultados de operação e manutenção dos sistemas de 
tratamento. 
3) Caracterização e monitoramento das fontes de poluição das águas. 
4) Propostas para o tratamento de água para abastecimento público de comunidades isoladas não 
atendidas por concessionária de saneamento.  
5) Tratamento de esgotos domésticos e lodo proveniente de estações de tratamento. 
6) Adequação dos sistemas de disposição de resíduos sólidos, de forma a não comprometer a 
qualidade dos corpos d´água. 
 
 
b. Ação: Utilização e proteção das águas subterrâneas 
 
Empreendimentos financiáveis                         Condicionantes 

b.1. Estudos para identificação da 
vulnerabilidade de aqüíferos e risco de 
contaminação. 

b.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos.
 

b.2. Elaboração de cartografia 
hidrogeológica básica. 

b.2.1.Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos. 
 

b.3. Estudos e levantamentos visando a 
explotação, conservação e proteção das 
águas subterrâneas. 

b.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos.
 

11 
 



b.4. Operação, controle e manutenção 
de poços tubulares de águas 
subterrâneas. 

b.4.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos.
b.4.2. Projeto do poço tubular de águas 
subterrâneas. 
b.4.3. Licenças necessárias para a perfuração 
de poço. 

b.5. Controle e autorização da 
perfuração de poços profundos e da 
explotação de águas subterrâneas. 

b.5.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos.
b.5.2. Avaliação hidrogeológica prévia à 
perfuração de poço. 
b.5.3. Licenças necessárias para a perfuração 
de poço. 

b.6. Cadastramento de poços tubulares 
profundos e de fontes poluidoras. 

b.6.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos.
b.6.2. Modelo de ficha recomendado pelos 
órgãos gestores. 

b.7. Avaliação qualitativa e quantitativa 
das águas subterrâneas. 

b.7.1. Atendimento aos Pré-Requisitos Básicos.
b.7.2. Plano de monitoramento. 

 
 
       Resultados esperados:  
1) Desenvolvimento do cadastramento de poços tubulares profundos. 
2) Controle da perfuração de poços profundos e da exploração de águas subterrâneas. 
3) Avaliação hidrogeológica, projeto e perfuração de poços tubulares profundos. 
4) Licenciamento da perfuração de poços e da explotação de águas subterrâneas. 
5) Operação, controle e manutenção de sistemas de extração de águas subterrâneas. 
6) Gestão de aqüíferos em áreas críticas de superexplotação ou poluição. 
7) Convênios de cooperação entre Estado e Municípios para gestão dos aqüíferos de interesse 
local, especialmente os situados em áreas urbanas. 
8) Cadastramento das fontes reais ou potenciais de poluição dos solos e aqüíferos. 
9) Cartografia hidrogeológica.  
10) Avaliação hidrogeoquimíca e da qualidade natural das águas subterrâneas. 
11) Zoneamento da vulnerabilidade dos aqüíferos à poluição, desenvolvimento, implantação e 
aplicação de legislação de proteção. 
12) Execução, publicação e divulgação da cartografia hidrogeológica básica. 
13) Execução de cartografia da vulnerabilidade natural dos aqüíferos à poluição. 
 
 
c. Ação: Conservação e proteção de mananciais superficiais de abastecimento urbano e 
reservatórios
 
 Empreendimentos financiáveis                          Condicionantes 

c.1. Estudos, projetos e 
implantação/melhorias para a conservação 
e proteção de mananciais superficiais de 
abastecimento urbano e reservatórios.
c.2. Conservação do solo.
c.3. Recuperação da mata ciliar.
c.4. Recuperação de áreas degradadas na 
área da bacia de contribuição do manancial 
(voçorocas).
c.5. Adequação de estradas rurais, que 
estejam comprovadamente comprometendo 
a qualidade das águas.
c.6. Desassoreamento de córregos e 
nascentes que contribuam para o 
manancial.

 

c.1., c.2., c.3., c.4., c.5., c.6. Atendimento 
aos Pré-Requisitos Básicos. 
c.1., c.2., c.3., c.4., c.5., c.6. Projeto 
completo devidamente licenciado para os 
casos de implantação, melhorias, serviços 
e obras. 
c.1., c.2., c.3., c.4., c.5., c.6. Outorga para a 
obra quando couber. 
c.1., c.2., c.3., c.4., c.5., c.6. Para 
execuções isoladas deverão estar 
vinculadas aos Planos de Desenvolvimento 
Sustentável de Micro bacias Hidrográficas, 
quando couber. 

 

 
 
      Resultados esperados:  
1) Levantamento dos sistemas urbanos de abastecimento de água e dos mananciais de águas 
superficiais. 
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2) Criação e manutenção de bancos de dados sobre mananciais superficiais e soluções 
alternativas de abastecimento e outros usos. 
3) Estudo das alternativas futuras para suprimento de água para abastecimento urbano. 
4) Estudos de viabilidade e aperfeiçoamentos da legislação de proteção dos mananciais atuais e 
futuros. 
5) Estudos para implementação da política estadual de proteção e recuperação dos mananciais, 
com base na Lei 9866/97. 
6) Desenvolvimento de legislação de proteção de mananciais de águas superficiais. 
7) Implantação e aplicação de legislação de proteção de mananciais. 
8) Delegação aos municípios para a gestão de águas de interesse local com fim prioritário de 
abastecimento urbano. 
9) Parceria com municípios para proteção de mananciais locais de abastecimento urbano. 
10) Implantação e manutenção de áreas de proteção e conservação ambiental e das nascentes. 
11) Ações de recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal e disciplinamento do uso do 
solo. 
12) Conservação e proteção dos recursos hídricos: recuperação de mata ciliar, produção de 
mudas, coleta de sementes, marcação de matrizes, conservação e manejo de solo, unidades de 
conservação (instrumentos econômicos, estudos, capacitação de terceiros e gestão). 
 
 
d. Ação: Uso racional dos recursos hídricos 
 
Empreendimentos financiáveis                           Condicionantes 

d.1. Desenvolvimento de estudos, 
metodologias e tecnologias para 
racionalização do uso da água. 

 
d.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

 
d.2. Elaboração de programa de 
racionalização do uso da água. 

d.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

 
d.3. Desenvolvimento de programa de 
racionalização do uso da água. 

d.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
d.3.2. Programa de racionalização do uso da 
água. 

d.4. Zoneamento hidroagrícola. d.4.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

 
d.5. Monitoramento de áreas irrigadas. d.5.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 

Básicos. 
 

d.6. Implantação de sistemas coletivos de 
irrigação. 

d.6.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
d.6.2. Projeto completo do sistema coletivo de 
irrigação. 

 
 
       Resultados esperados: 
1) Plano de controle e redução de perdas nos sistemas usuários de recursos hídricos. 
2) Promoção de ações e projetos que visem à utilização racional e a economia dos recursos 
hídricos. 
3) Difusão de informações sobre a disponibilidade hídrica, superficial e subterrânea e sobre o 
enquadramento de corpos receptores. 
4) Apoio a empreendimentos e difusão de informações sobre processos que economizem água 
em atividades usuários de recursos hídricos. 
5) Implantação de sistemas coletivos de irrigação e drenagem. 
6) Difusão de informações e adequação de processos produtivos visando o reuso, a recirculação e 
equipamentos/processos que economizem água, incentivando sua utilização racional. 
7) Gerenciamento de recursos hídricos em áreas críticas. 
8) Enquadramento dos corpos d’água. 
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2.4. LINHA TEMÁTICA -  PREVENÇÃO CONTRA EVENTOS EXTREMOS 
 

Contemplam medidas voltadas à minimização dos efeitos decorrentes de eventos de 
magnitude extrema, como inundações, estiagens prolongadas, processos erosivos e 
assoreamento de corpos d’água, que trazem impactos significativos para os corpos hídricos e 
suas áreas de drenagem. Correlaciona-se com as ações análogas às descritas nos PDCs 3 e 7. 
 
2.4.1. ÁREA DE ATUAÇÃO: PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS 

EXTREMOS 
 

Esta área fomenta empreendimentos que tenham por objetivo o desenvolvimento de 
ações de prevenção e defesa contra inundações e a administração das conseqüências de 
estiagens prolongadas. 

 
 
a.  Ação: Prevenção e defesa contra inundações
 
 Empreendimentos financiáveis                           Condicionantes 

a.1. Plano Diretor de Controle de 
Erosão. 

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos 
 

a.2. Plano Diretor de Drenagem. 
 

a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

a.3. Estudos e projetos. 

a.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.3.2. Plano Diretor de Drenagem.   
a.3.3. Plano Diretor de Controle de Erosão. 

 
a.4. Serviços e obras para 
desassoreamento, recuperação, 
retificação e canalização. 

a.4.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.4.2. Estudos de micro e macro-drenagem. 
a.4.3. Plano Diretor de Drenagem.  
a.4.4. Plano Diretor de Controle de Erosão. 
a.4.5. Licenciamento e outorga para a obra, 
quando couber. 

a.5. Estruturas de retenção de águas 
pluviais. 

a.5.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.5.2. Priorizar áreas de risco. 
a.5.3. Licenciamento e outorga para a obra, 
quando couber. 

a.6. Implantação de sistemas de defesa 
contra inundações - Sistemas de Alerta. 

a.6.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.6.2. Vincular em entidades públicas. 
a.6.3. Priorização das áreas de risco. 
a.6.4. Sistemas de alerta relacionados com os 
sistemas (de alerta) já existentes e vinculados 
em entidades públicas; p.ex.: DAEE, Defesa 
Civil etc. 

 
        
 
      Resultados esperados: 
1) Implantação de medidas estruturais e não-estruturais de prevenção e defesa contra 
inundações. 
2) Cooperação com os municípios para serviços e obras de prevenção e defesa contra 
inundações. 
3) Serviços e obras de desassoreamento, retificação, canalização de cursos d’água. 
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4) Implantação de estruturas de retenção de águas pluviais. 
5) Zoneamento e cadastramento de áreas inundáveis. 
6) Convênios com os municípios para estudos, projetos, serviços e obras de controle de cheias e 
defesa contra inundações.  
7) Assistência e cooperação aos municípios para a implantação de medidas não-estruturais de 
prevenção de inundações. 
8) Implantação de sistemas de defesa contra inundações (sistemas de alerta). 
9) Prevenção, correção ou mitigação de situações de desequilíbrio no balanço hídrico de bacias e 
sub-bacias hidrográficas. 
 
 
2.4.2. ÁREA DE ATUAÇÃO: PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA PROCESSOS EROSIVOS 
 

Busca promover ações que previnam e defendam o solo contra processos erosivos, nos 
meios urbano e rural, naturais, ou decorrentes de ações antrópicas. 

 
 
a. Ação: Prevenção e defesa contra erosão do solo, efeitos da extração mineral e 
assoreamento de corpos d’água
 
 Empreendimentos financiáveis                                Condicionantes 

a.1. Plano Diretor de Drenagem. 
 

a.1.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

a.2. Estudos e projetos. 
 

a.2.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.2.2. Plano Diretor de Drenagem. 

 

a.3.Serviços e obras para prevenção e 
controle de erosões do solo e 
assoreamento. 

a.3.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.3.2. Plano Diretor de Drenagem. 
a.3.3. Plano Diretor de Controle de Erosão. 
a.3.4. Áreas susceptíveis à erosão / 
escorregamento. 
a.3.5. Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável da Micro Bacia Hidrográfica 
(quando se tratar de Projeto para a área 
rural). 

a.4. Reflorestamento e recomposição da 
vegetação ciliar e adequação de 
estradas rurais, que estejam 
comprovadamente comprometendo a 
qualidade das águas. 

a.4.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.4.2. Plano Diretor de Controle de Erosão. 
a.4.3. Estudos, projetos, serviços e 
licenciamentos pertinentes. 

a.5. Recuperação de áreas degradadas, 
voçorocas e adequação de estradas 
rurais. 

a.5.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 
a.5.2. Plano Diretor de Controle de Erosão 
a.5.3. Programa de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD) licenciado. 
a.5.4. Plano de desenvolvimento rural 
sustentável da Micro Bacia Hidrográfica. 

a.6. Diagnóstico, diretrizes e tecnologias 
para extração de areias e outros.  

a.6.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos. 

 
a.7. Plano Diretor de Controle de 
Erosão. 

a.7.1. Atendimento aos Pré-Requisitos 
Básicos 
a.7.2. Plano Diretor de Controle de Erosão. 
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Resultados esperados: 
1) Estudos, projetos, obras e serviços de prevenção e contenção da erosão do solo e 
assoreamento dos corpos d’água em áreas urbanas e rurais, em parceria com municípios e ou 
entidades da sociedade civil (associações de produtores rurais). 
2) Implantação de reflorestamento e recomposição da vegetação ciliar e de áreas suscetíveis à 
erosão acelerada (topos de morros, áreas de alta declividade). 
3) Produção de mudas e promoção do reflorestamento ciliar e de topos de morros; 
4) Diagnóstico, estudos e levantamentos para orientação e assistência aos municípios no controle 
da mineração, especialmente nos leitos, margens e várzeas dos cursos d’água. 
5) Desenvolvimento de diagnósticos, diretrizes e tecnologias para explotação de recursos 
minerais. 
6) Assistência aos municípios no controle da explotação de areia e outros recursos minerais. 
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