
    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

1 

 

CBH-BPG 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE 

PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA 2016  -  2027 

DO 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO/GRANDE 

PLANO DE AÇÕES PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

E 

PLANO DE INVESTIMENTOS 2018  E 2019 

VM  ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS LTDA.  EPP 

SÃO CARLOS –  SP,  04  DE MAIO DE 2018 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

2 

 

CBH-BPG 

ÍNDICE GERAL 

ÍNDICE GERAL .............................................................................................................................. 2 

ÍNDICE DE QUADROS ................................................................................................................... 4 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................................... 5 

EQUIPE ......................................................................................................................................... 6 

1. PLANO DE AÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ............................................... 7 

1.1. Definição das Metas e Ações para Gestão dos Recursos Hídricos .......................................................... 7 

1.2. Montagem do Programa de Investimentos ............................................................................................ 7 

1.3. Valores executados da Cota-parte do FEHIDRO ..................................................................................... 7 

1.4. Projeção dos valores da Cota-parte do FEHIDRO ................................................................................... 8 

1.5. Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos ............................................................................................ 16 

1.6. Total da Cota-parte do FEHIDRO e da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no BPG .................... 17 

1.7. Balanço entre as Prioridades de Gestão e as Ações do PBH-BPG ......................................................... 17 

1.8. Definição do Arranjo Institucional para Implementação do PBH ......................................................... 18 

1.9. Cotejo entre Disponibilidade de Recursos e as Ações Priorizadas pelo CBH-BPG para o Curto Prazo .. 20 

1.10. Definição da Sistemática de Acompanhamento e Monitoramento do Plano ...................................... 34 

2. PLANO DE APLICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS .................................................................. 45 

2.1. Descrição dos PDC’s e subPDC’s ........................................................................................................... 45 

2.1. Ações financiadas em 2016 e 2017 ....................................................................................................... 50 

2.2. Programa de Investimentos e Plano de Ações 2016 - 2019 .................................................................. 53 

2.3. Ações financiáveis no curto (a realizar), médio e longo prazos ............................................................ 59 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

3 

 

CBH-BPG 

2.4. Ações de Gestão e Articulação ............................................................................................................. 63 

 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

4 

 

CBH-BPG 

ÍNDICE DE QUADROS 

QUADRO 1 - VALORES DA COTA-PARTE DO FEHIDRO NO CBH-BPG (R$) ......................................................................... 8 

QUADRO 2 - VALORES ESTIMADOS DO FEHIDRO PARA O PPA 2016 A 2019 ................................................................... 8 

QUADRO 3 - VALORES DA CONTA GERAL DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E ROYALTIES DE ITAIPÍU DO FEHIDRO 

PARA 2016 COM OS AJUSTES DE CONTAS DE ANOS ANTERIORES E E OUTRAS PROVISÕES ................................... 9 

QUADRO 4 - VALORES DA CONTA GERAL DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E ROYALTIES DE ITAIPÍU DO FEHIDRO 

PARA 2017 COM OS AJUSTES DE CONTAS DE ANOS ANTERIORES E E OUTRAS PROVISÕES ................................... 9 

QUADRO 5 - VALORES DA CONTA GERAL DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E ROYALTIES DE ITAIPÍU DO FEHIDRO 

PARA 2018 COM OS AJUSTES DE CONTAS DE ANOS ANTERIORES E E OUTRAS PROVISÕES ................................. 10 

QUADRO 6 - VALORES DO SALDO TOTAL DO FEHIDRO A SER DISTRIBUÍDO .................................................................. 11 

QUADRO 7 - VALORES DAS DEDUÇÕES DE CUSTEIO DO SIGRH SOBRE OS VALORES DA CONTA GERAL DO FEHIDRO 

PARA 2017 .......................................................................................................................................................... 12 

QUADRO 8 – PROJEÇÃO VALORES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA INVESTIMENTO ....................................................... 13 

QUADRO 9 - VALORES DISTRIBUÍDOS OU A DISTRIBUIR DA COTA-PARTE DO FEHIDRO PARA O CBH-BPG ..................... 14 

QUADRO 10 - VALORES DISTRIBUÍDOS DA CONTA GERAL DO FEHIDRO PARA 2017 PARA OS CBH’S COM AJUSTES 

DIVERSOS DE CONTAS ......................................................................................................................................... 15 

QUADRO 11 - VALORES ESTIMADOS DA COBRANÇA NA BACIA .................................................................................... 16 

QUADRO 12 - VALORES ESTIMADOS DO FEHIDRO E DA COBRANÇA PARA INVESTIMENTO NO PLANO DE BACIA ......... 17 

QUADRO 13 - VALORES ESTIMADOS DO FEHIDRO E DA COBRANÇA PARA OS CURTO,MÉDIO E LONGO PRAZOS PARA 

INVESTIMENTO NO PLANO DE BACIA .................................................................................................................. 17 

QUADRO 14 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 19 

QUADRO 15 – SUBPDC’S PRIORITÁRIOS PARA O INVESTIMENTO DE 60% DOS RECURSOS DO CBH .............................. 21 

QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PDCS (EM R$) EM 2016 E 2017, REALIZADOS ........................ 22 

QUADRO 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PDCS (EM R$) EM 2018, A REALIZAR..................................... 23 

QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PDCS (EM R$) EM 2019, A REALIZAR..................................... 24 

QUADRO 19 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PDCS (EM R$) NO CURTO PRAZO A REALIZAR ....................... 25 

QUADRO 20 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PDCS (EM R$) NO CURTO PRAZO, REALIZADO E A REALIZAR. 26 

QUADRO 21 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PDCS (EM R$) NO CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS, A 

REALIZAR ............................................................................................................................................................ 27 

QUADRO 22 - INDICADORES DE FORÇA ........................................................................................................................ 38 

QUADRO 23 - INDICADORES DE PRESSÃO .................................................................................................................... 38 

QUADRO 24 - INDICADORES DE ESTADO ...................................................................................................................... 39 

QUADRO 25 - INDICADORES DE IMPACTO .................................................................................................................... 40 

QUADRO 26 - INDICADORES DE RESPOSTA................................................................................................................... 41 

QUADRO 27 – MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE DADOS DOS INDICADORES ....................................................................... 42 

 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

5 

 

CBH-BPG 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2016, REALIZADOS ................................................................... 28 

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2017, REALIZADOS ................................................................... 28 

GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO CURTO PRAZO, REALIZADOS .................................................... 29 

GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2018, A REALIZAR..................................................................... 30 

GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2019, A REALIZAR..................................................................... 31 

GRÁFICO 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO CURTO PRAZO, A REALIZAR ...................................................... 32 

GRÁFICO 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO CURTO PRAZO TOTAL ............................................................... 33 

GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO MÉDIO PRAZO .......................................................................... 33 

GRÁFICO 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO LONGO PRAZO ......................................................................... 34 

 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

6 

 

CBH-BPG 

EQUIPE 

MESA DIRETORA DO CBH BPG – UGRHi 12 

(biênio abril/2017 – março/2019)  

 

PRESIDENTE  

José Eduardo Coscrato Lelis  

Prefeito Municipal de Guaíra 

 

VICE-PRESIDENTE 

César Renato Rotessi Salvi 

Ordem dos Advogados do Brasil 

 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Cláudio Daher Garcia 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA 

COORD. DA CT DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE REC. HÍDRICOS 

Luciana A. C. Ribeiro de Paula 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

 

Coordenação, execução e revisão 

VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. EPP 

 

Direitos Reservados 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo / Grande 

 

Corpo Técnico: 

 

VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. EPP 

 

Eng. Eletricista e Ambiental Raphael Machado (Coord.) 

Esp. Eng. Civil Marcelo Malheiros Duclerc Verçosa (Resp. Técnico Principal) 

Msc. Eng. Ambiental Arthur Nicolaus Fendrich 

Gestor e Analista Ambiental Rodrigo Rufino dos Reis 

Eng.ª Civil Heloísa Kelm Verçosa 

Eng. Ambiental e Civil Bruno Cristóvão Duclerc Verçosa 

Geógr. Altieris Porfírio Lima 

Dr.ª Biól.ª Flávia Cristina Sossae 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

7 

 

CBH-BPG 

1. PLANO DE AÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

1.1. DEFINIÇÃO DAS METAS E AÇÕES PARA GESTÃO DOS RE-

CURSOS HÍDRICOS 

A definição das Metas e Ações para Gestão dos Recursos Hídricos da 

UGRHi 12 de acordo com a Deliberação CRH nº. 146/2012 foi fruto da análise 

dos indicadores do diagnóstico. 

Seu processo de elaboração, bem como a definição das metas e ações, se 

deu a partir de reuniões ocorridas com as Câmara Técnica de Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos nos dias 24/11/2016, 01/12/2016 e 

08/12/2016, quando das discussões do Relatório 1 deste Plano de Bacia, e nos 

dias 27/10/2017, 09/11/2017 e 28/02/2018. 

1.2. MONTAGEM DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 

O Programa de Investimentos baseou-se exclusivamente nos recursos do 

orçamento do FEHIDRO e da arrecadação pela cobrança do uso da água, inici-

ada recentemente na UGRHi 12 através da Diretoria de Bacia do Pardo-Grande 

do DAEE. 

No capítulo 2 é apresentado o Plano de Aplicação dos Investimentos para 

o curto prazo (2018-2019), médio prazo (2020-2023) e longo prazo (2024-

2027) prazos, além das ações de gestão e articulação para o melhor gerencia-

mento dos recursos hídricos na bacia. 

1.3. VALORES EXECUTADOS DA COTA-PARTE DO FEHIDRO 

O FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, criado pela Lei Estadu-

al nº. 7.663/91 e regulamentado pelos Decretos Estaduais nº. 37.300/93 e nº. 

43.204/98, tem por objetivo dar suporte financeiro à Política Estadual de Re-

cursos Hídricos e suas respectivas ações. 

Os recursos do FEHIDRO são em parte retidos no âmbito estadual para o 

custeio do SIGRH - Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídri-

cos, em parte distribuídos aos CBH’s - Comitês de Bacia Hidrográfica conforme 
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um percentual (cota) de distribuição discutida e definida no CRH - Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. A parcela, portanto, que é destinada ao CBH 

comumente é chamada de “FEHIDRO” ou “cota-parte”. 

Os valores da cota-parte do FEHIDRO utilizados pelo CBH-BPG entre os 

anos de 2009 e 2017, e a contrapartida financeira oferecida pelos tomadores 

foram somados/calculados como consta no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valores da cota-parte do FEHIDRO no CBH-BPG (R$) 

fonte valores deliberados período média percentual 

cota-parte do FEHIDRO 15.080.566,48 

2009 a 2017 

1.675.618,50 72,1% 

contrapartida 5.822.969,07 646.996,56 27,9% 

total 20.903.535,55 2.322.615,06 100% 

Fonte: FEHIDRO – Acesso Cidadão 

1.4. PROJEÇÃO DOS VALORES DA COTA-PARTE DO FEHIDRO 

A Deliberação COFEHIDRO nº. 156/2015 apresentou uma estimativa para 

o montante disponibilizado das Compensações Financeiras e Royalties de Itai-

pu (Cota-parte) ao FEHIDRO durante a vigência do PPA – Plano Plurianual 

2016 a 2019 do Estado de São Paulo, ou seja, o chamado curto prazo de pla-

nejamento deste plano de bacia. A Deliberação COFEHIDRO n°. 163/2016 atu-

alizou essas estimativas e definiu o valor final aplicado para 2016. A Delibera-

ção COFEHIDRO nº. 176/2017 atualizou os valores a serem disponibilizados 

para 2017. A Deliberação COFEHIDRO nº. 192/2018 atualizou os valores a se-

rem disponibilizados para 2018. Essas deliberações também demonstraram os 

ajustes relativos à diferença entre o estimado e o realizado, ajustes relativos 

aos rendimentos financeiros das contas do FEHIDRO, provisões para PASEP e 

previsão de rendimentos para o ano corrente. 

Quadro 2 - Valores estimados do FEHIDRO para o PPA 2016 a 2019 

ano 
valores da Compensação Financeira 

e Royalties de Itaipú 
fonte da informação 

2016 54.500.060,00 Del. COFEHIDRO nº. 156/15 e 163/16 

2017 74.884.001,00 Del. COFEHIDRO nº. 163/16 e 176/17 

2018 52.418.800,70 Del. COFEHIDRO nº. 192/18 

2019 77.500.000,00 Del. COFEHIDRO nº. 176/17 (p/ 2019) 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 156/15, 163/16, 176/17 e 192/18 
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No Quadro 3 são mostradas as receitas da conta geral do FEHIDRO para o 

ano de 2017 conforme a Del. COFEHIDRO nº. 163/2016. 

No Quadro 4 são mostradas as receitas da conta geral do FEHIDRO para o 

ano de 2017 conforme a Del. COFEHIDRO nº. 176/2017. 

No Quadro 5 são mostradas as receitas da conta geral do FEHIDRO para o 

ano de 2018, conforme a De. COFEHIDRO nº. 192/2018. 

Quadro 3 - Valores da conta geral das Compensações Financeiras e Royalties de 

Itaipíu do FEHIDRO para 2016 com os ajustes de contas de anos anteriores e e 

outras provisões 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 

Quadro 4 - Valores da conta geral das Compensações Financeiras e Royalties de 

Itaipíu do FEHIDRO para 2017 com os ajustes de contas de anos anteriores e e 

outras provisões 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 176/2017 
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Quadro 5 - Valores da conta geral das Compensações Financeiras e Royalties de 

Itaipíu do FEHIDRO para 2018 com os ajustes de contas de anos anteriores e e 

outras provisões 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 192/2018 

A previsão dos valores das Compensações Financeiras e Royalties de Itai-

pu frequentemente é ajustada devido às flutuações econômicas e operações 

anuais; vide subitens 1.3 a 1.8 do Quadro 4, subitens 1.1.2 a 1.1.9 do Quadro 

4 e subitens 1.1.1 a 1.1.6 do Quadro 5. O ajuste para 2016 foi de aprox. 

R$ 14,5 milhões; para 2017 o ajuste foi de aprox. R$ 22,5 milhões; e para 

2018 o ajuste foi de aprox. R$ 9,5 milhões, sobre os valores previstos das 

Compensações Financeiras e Royalties de Itaipu no PPA 2016-2019. 

Essa discrepância entre as previsões de arrecadação e os valores executa-

dos das Compensações Financeiras e Royalties de Itaipu para 2016, 2017 e 

2018 e sua alternância ano-a-ano prejudicam a adoção de um cenário de pla-

nejamento financeiro minimamente preciso no Plano de Investimentos deste 

Plano de Bacia, de sorte que não resta outra alternativa que a adoção de valo-

res a serem arrecadados, retidos e disponibilizados. 

Assim, para fins de planejamento, foi adotado uma arrecadação geral das 

Compensações Financeiras e Royalties de Itaipu em de R$ 55 milhões para to-

do horizonte deste Plano de Bacia e um valor para os ajustes e provisões de 

R$ 8 milhões para 2019, que será acrescido de R$ 1 milhão a cada ano. 
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Quadro 6 - Valores do saldo total do FEHIDRO a ser distribuído 

ano Comp. Financ. e Royalties Itaipu1 
ajustes em relação 

ao ano anterior2 
saldo 

2016 54.500.060,00  -14.265.226,80  40.234.833,20  

2017 74.884.001,00  -22.443.168,34  52.440.832,66  

2018 52.418.800,70 -9.457.403,73  42.961.396.73  

2019 

55.000.000,00 

  

-8.000.000,00 47.000.000,00  

2020 -7.000.000,00  48.000.000,00 

2021 -6.000.000,00  49.000.000,00 

2022 -5.000.000,00  50.000.000,00 

2023 -4.000.000,00 51.000.000,00 

2024 -3.000.000,00 52.000.000,00 

2025 -2.000.000,00 53.000.000,00 

2026 -1.000.000,00 54.000.000,00 

2027 0,00 55.000.000,00 

Fonte: Del. COFEHIDRO 156/15, 163/16, 176/17 e 192/2018 

Após os ajustes, dos recursos das Compensações Financeiras e Royalties 

de Itaipu é deduzido um montante de 5% para o custeio do SIGRH e do FEHI-

DRO. No Quadro 7 são demonstradas as deduções relativas ao custeio do SI-

GRH sobre as receitas da conta geral do FEHIDRO para o ano de 2017, por 

exemplo, conforme a Del. COFEHIDRO nº. 176/2017. 

                                    
1 Os valores de 2019 a 2027 foram estimados para fins de planejamento. 

2 Os valores de 2018 a 2027 foram estimados para fins de planejamento. 
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Quadro 7 - Valores das deduções de custeio do SIGRH sobre os valores da conta 

geral do FEHIDRO para 2017 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 176/2017 

Após a dedução da parcela de custeio do SIGRH e do FEHIDRO, costumei-

ramente ocorre nova dedução devido aos projetos regionais e parcerias. Esse 

valor tem se mostrado alto. Só em 2017 o valor foi de R$ 8,74 milhões (item 

2.2.1 e 2.2.2 do Quadro 7). Para fins de planejamento, essa dedução será cal-

culada em R$ 8,75 milhões e será reduzida em R$ 0,25 milhões por ano, até 

que em 2022 se estabilize em R$ 7,50 milhões, como demonstrado no Quadro 

8 a seguir. Após essa dedução, ainda serão separados 10% do saldo restante 

para investimento em empreendimentos no âmbito estadual pelo CORHI (item 

2.3.2 do Quadro 7). 
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Quadro 8 – Projeção Valores a serem distribuídos para investimento 

ano 
saldo do FE-

HIDRO 

saldo após des-

pesas de inves-

timento3 

outras dedu-

ções4 

saldo após ou-

tras deduções 

saldo após re-

tenção para o 

CORHI5 

2016 40.234.833,20  36.613.698,21  ?  36.613.698,21  32.952.328,39  

2017 52.440.832,66  49.818.791,03  - 8.739.643,38  41.079.147,65  36.971.232,89  

2018 55.499.996,00  52.724.996,20  - 8.750.000,00  43.974.996,20  39.577.496,58  

2019 57.500.000,00  54.625.000,00  - 8.500.000,00  46.125.000,00  41.512.500,00  

2020 59.500.000,00  56.525.000,00  - 8.250.000,00  48.275.000,00  43.447.500,00  

2021 61.500.000,00  58.425.000,00  - 8.000.000,00  50.425.000,00  45.382.500,00  

2022 63.500.000,00  60.325.000,00  - 7.750.000,00  52.575.000,00  47.317.500,00  

2023 65.500.000,00  62.225.000,00  - 7.500.000,00  54.725.000,00  49.252.500,00  

2024 67.500.000,00  64.125.000,00  - 7.500.000,00  56.625.000,00  50.962.500,00  

2025 67.500.000,00  64.125.000,00  - 7.500.000,00  56.625.000,00  50.962.500,00  

2026 67.500.000,00  64.125.000,00  - 7.500.000,00  56.625.000,00  50.962.500,00  

2027 67.500.000,00  64.125.000,00  - 7.500.000,00  56.625.000,00  50.962.500,00  

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 163/2016, e 174 e 176/2017 

O saldo a ser distribuído entre os CBH’s é dividido conforme um determi-

nado percentual de partilha que varia ano a ano conforme um determinado sis-

tema de pontuação adotado pela SECOFEHIDRO para beneficiar os CBH’s que 

melhor gerenciam seus recursos recebidos na gestão dos recursos hídricos no 

âmbito administrativo, ou seja, para aqueles CBH’s que, por exemplo, melhor 

cumprem suas atividades de planejamento e a manutenção de suas obrigações 

documentais e de prazo. 

Para os anos de 20166 e 20177, por exemplo, o CBH-BPG foi contemplado 

com os seguintes percentuais de distribuição: 4,480% e 3,661%, respectiva-

mente. Para 2018 esse percentual foi estipulado em 3,78%8; e para fins de 

                                    
3 Percentual das despesas de custeio: 9% até 2016, conf. Del. COFEHIDRO 163/16, e 5% 

a partir de 2017, conf. Del. COFEHIDRO nº. 176/2017. 

4  Valor desconhecido para 2016; valores de 2017, conf. Del. COFEHIDRO nº. 174 e 

176/17; valores de 2018 em diante foram estimados. 

5 Percentual de retenção para o CORHI no valor de 10% para investimento em projetos 

no âmbito estadual conf. Del. CRH nº 163/2016 e 176/2017. 

6 Conf. Del. COFEHIDRO nº. 167/2016. 

7 Conf. Del. COFEHIDRO nº. 176/2017. 

8 Idem. 
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planejamento, foi adotado o percentual de distribuição de 3,8% para os anos 

de 2019 até 2027. 

O Quadro 9 mostra o resultado da distribuição da cota-parte do FEHIDRO 

para o CBH-BPG. 

Quadro 9 - Valores distribuídos ou a distribuir da cota-parte do FEHIDRO para o CBH-

BPG 

ano 
saldo a distri-

buir 

percentual do 

CBH-BPG 

cota-parte cal-

culada 

ajustes di-

versos9 

cota-parte dispo-

nibilizada 

2016 32.952.328,39  4,480% 1.476.264,31  n.d.  2.479.084,36 

2017 36.971.232,89  3,661% 1.353.499,27  29.505,39  1.695.958,55  

2018 39.577.496,58  3,780% 1.496.029,37  - 373.000,00  1.153.029,37  

2019 41.512.500,00  3,800% 1.577.475,00   - 1.607.475,00  

2020 43.447.500,00  3,800% 1.651.005,00   - 1.681.005,00  

2021 45.382.500,00  3,800% 1.724.535,00   - 1.754.535,00  

2022 47.317.500,00  3,800% 1.798.065,00   - 1.828.065,00  

2023 49.252.500,00  3,800% 1.871.595,00   - 1.901.595,00  

2024 50.962.500,00  3,800% 1.936.575,00   - 1.966.575,00  

2025 50.962.500,00  3,800% 1.936.575,00   - 1.966.575,00  

2026 50.962.500,00  3,800% 1.936.575,00   - 1.966.575,00  

2027 50.962.500,00  3,800% 1.936.575,00   - 1.966.575,00  

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 167/2016 e 176/2017, e Del. CRH nº 163/2016 e 176/2017 

O Quadro 10 mostra o resultado da distribuição dos recursos do FEHIDRO 

para os CBH’s em 2017. 

 

                                    
9 Ano de 2016: Del. COFEHIDRO nº. 167/2016; ano de 2017 e 2018: Del. COFEHIDRO nº. 

176/2017; ano de 2018: trata do valor adiantado de 2018 para 2017. 
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Quadro 10 - Valores distribuídos da conta geral do FEHIDRO para 2017 para os CBH’s 

com ajustes diversos de contas 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 176/2017 
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1.5. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no BPG iniciou a arrecadação 

em outubro de 2017 com um valor anual estimado em R$ 2.352.752,55, conf. 

Del. COFEHIDRO nº. 156/2015. Esse valor calculado pela Diretoria da Bacia do 

Pargo Grande, BPG/DAEE, sobre a base de outorgas de 2015/2016 e do ato 

convocatório para declaração do uso dos recursos hídricos. 

Dado o início tardio, este valor foi reduzido à 3/12 avos (3 de 12 meses) 

do valor estimado total, ou seja, foi estimado em R$ 588.188,14. O Decreto 

Estadual nº. 50.667/2006 que instituiu a cobrança pelo uso dos recursos hídri-

co na bacia, estabeleceu um desconto de 40% no valor total do cobra-

do/arrecadado no primeiro ano e um desconto de 20% para o valor total co-

brado/arrecadado no segundo ano. 

A previsão de arrecadação anual após 2020 foi corrigida/reduzida em 2% 

ano-a-ano para acompanhar um possível ajuste de outorgas de uso dos recur-

sos hídricos que, após o início da cobrança, poderão se ajustar a valores me-

nores, como se observou em outros CBH’s em que a cobrança pelo uso dos re-

cursos hídricos já iniciou há mais tempo. 

Após a arrecadação, estima-se uma dedução de até 10% para custeio do 

sistema de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, conf. Decreto Estadual nº. 

50.667/2006. O Quadro 11 apresenta os valores estimados da cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos no CBH-BPG. 

Quadro 11 - Valores estimados da Cobrança na bacia 

recurso previsão de arrecadação a arrecadar disponível para investimento 

2016 0,00 0,00  0,00  

2017 2.352.752,55  352.912,88  0,00  

2018 2.352.752,55  1.882.202,04  317.621,60  

2019 2.305.697,50  2.305.697,50  1.693.981,84  

2020 2.259.583,55  2.259.583,55  2.075.127,75  

2021 2.214.391,88  2.214.391,88  2.033.625,20  

2022 2.170.104,04  2.170.104,04  1.992.952,69  

2023 2.126.701,96  2.126.701,96  1.953.093,64  

2024 2.084.167,92  2.084.167,92  1.914.031,76  

2025 2.042.484,56  2.042.484,56  1.875.751,13  

2026 2.001.634,87  2.001.634,87  1.838.236,10  

2027 - - 1.801.471,38  
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Fonte: Del. COFEHIDRO nº 163/2016, 171/2016 e 186/2017 

1.6. TOTAL DA COTA-PARTE DO FEHIDRO E DA COBRANÇA 

PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BPG 

O Quadro 12 a seguir apresenta o valor total dos recursos disponíveis para 

o investimento no Plano de Bacia. 

Quadro 12 - Valores estimados do FEHIDRO e da COBRANÇA para investimento no 

Plano de Bacia 

recurso FEHDRO cobrança 
totais disponíveis 

para investimento 

2016 954.290,69  0,00  954.290,69  

2017 1.695.958,55  0,00  1.695.958,55  

2018 1.153.029,37  317.621,60  1.470.650,97  

2019 1.577.475,00  1.693.981,84  3.271.456,84  

2020 1.651.005,00  2.075.127,75  3.726.132,75  

2021 1.724.535,00  2.033.625,20  3.758.160,20  

2022 1.798.065,00  1.992.952,69  3.791.017,69  

2023 1.871.595,00  1.953.093,64  3.824.688,64  

2024 1.936.575,00  1.914.031,76  3.850.606,76  

2025 1.936.575,00  1.875.751,13  3.812.326,13  

2026 1.936.575,00  1.838.236,10  3.774.811,10  

2027 1.936.575,00  1.801.471,38  3.738.046,38  

Fonte: Del. COFEHIDRO nº 163/2016, 171/2016 e 186/2017 

Quadro 13 - Valores estimados do FEHIDRO e da COBRANÇA para os curto,médio e 

longo prazos para investimento no Plano de Bacia 

período 
curto prazo 

(2016 e 

2017) 

curto prazo 
(2018 e 

2019) 

curto prazo 
(2016 a 

2019) 

médio prazo 
(2020 a 

2023) 

longo prazo 
(2024 

a2027) 

totais disponíveis 

para investimento 
4.175.042,91 4.742.107,80 11.789.219,97 15.099.999,27 15.175.790,38 

Fonte: adaptado de Del. COFEHIDRO nº 163/2016, 171/2016 e 186/2017 

Esses valores foram utilizados como referência para o planejamento. 

1.7. BALANÇO ENTRE AS PRIORIDADES DE GESTÃO E AS AÇÕES 

DO PBH-BPG 

De acordo com a Deliberação CRH nº. 146/2012, o objetivo deste item 

consiste na avaliação da correlação entre as prioridades apontadas no prog-

nóstico com as ações propostas, visando identificar a contribuição das ações 

propostas para a resolução dos problemas. Contudo, para que a elaboração 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

18 

 

CBH-BPG 

das ações fosse possível, a UGRHi do BPG passou por um processo diferencia-

do. 

O levantamento das prioridades no Plano iniciou-se na fase do diagnósti-

co, a partir da interpretação conjunta com o CBH-BPG dos diversos indicadores 

levantados e atualizados. As informações foram analisadas em conjunto com 

documentos anteriores produzidos pelo próprio CBH-BPG como o PBH vigente, 

a Deliberação CBH-BPG nº. 184/2015, de 26/10/2015, e o Relatório Técnico 

396/08. 

As principais criticidades elencadas anteriormente pelo CBH-BPG foram 

analisadas a partir dos dados atuais. Os temas foram considerados prioritários 

caso os dados atuais confirmassem a persistência da criticidade. Além disso, a 

análise dos dados permitiu a elaboração de novas criticidades a serem traba-

lhadas pelo CBH-BPG. Este trabalho foi realizado em conjunto com o Comitê 

em consulta pública e com sua Câmara Técnica, de forma a reduzir a subjetivi-

dade da análise dos indicadores e incorporar os temas não abordados pelos 

dados. 

1.8. DEFINIÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL PARA IMPLE-

MENTAÇÃO DO PBH 

Tendo em vista a importância do arranjo institucional na implementação 

das ações e no acompanhamento das metas propostas no PBH descritas no 

item 2.2, este item se dedica a apresentar uma discussão relacionada a este 

tópico, bem como uma matriz de responsabilidade dos diferentes atores envol-

vidos na implementação do PBH. 

A matriz de responsabilidades sugerida para o CBH-BPG é dada no Quadro 

14. 
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Quadro 14 - Matriz de responsabilidades 

Siglas Responsabilidade 

ANA Gestão de ações voltadas a recursos hídricos no âmbito federal 

CATI Responsável por ações relativas aos recursos hídricos no meio rural 

CBH/CRH/CRHi Responsável pela gestão da UGRHi 12 

CETESB Responsável pela rede de monitoramento de qualidade das águas 

DAE/SAE/Concessionárias 
Responsáveis por ações relativas ao tratamento de águas e esgotos 

no âmbito municipal 

DAEE 
Responsável por ações relativas à fiscalização, emissão e correção 

de outorgas, monitoramento da quantidade das águas, etc. 

Defesa Civil 
Responsável pelo amparo da Sociedade Civil e pelo monitoramento 

de eventos de risco 

Fundação Florestal 
Responsável por ações relativas a recomposição vegetal e monito-

ramento de desmatamento 

IPT 
Responsável pela elaboração de estudos e levantamentos relativos 

aos recursos hídricos 

Ministério Público 
Responsável pela fiscalização e pelo suporte legislativo para o cum-

primento das normas e leis 

ONGs/Fundações 
Tomadoras de projetos e elaboradoras de projetos e estudos ambi-

entais 

POLICIA AMBIENTAL 
Responsável pela fiscalização e pela aplicação das leis relativas a 

meio ambiente 

Prefeitura Municipal 
Responsável por ações relativas aos municípios: elaboração de pla-
nos de drenagem, controle de erosão etc. 

SABESP 
Responsável por ações relativas à saneamento nos municípios em 
que atua 

SMA/CBRN/IF Gestão de ações voltadas a meio ambiente no âmbito estadual 

 

Ainda que a formalização de alianças possa ser vista como uma burocrati-

zação do processo, acredita-se que sua execução deva ser útil para o processo 

de gestão no CBH-BPG. Assim, sugere-se que as alianças adotadas sejam for-

malizadas por meio de termos de cooperação. 

O principal órgão para o qual se sugere que seja feita tal aliança é o De-

partamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Conforme apresentado anteri-

ormente neste relatório, o fato das sub-bacias da UGRHi não serem Bacias Hi-

drográficas com apenas um exutório implica em várias dificuldades práticas no 

cálculo do balanço hídrico e, portanto, acarreta no desconhecimento da situa-

ção real desse indicador. A principal maneira de contornar essa dificuldade é 

adotando níveis menores de análise (como o próprio curso d’água). Como a 

única forma de tornar essa solução viável é por meio da confiabilidade total 

nos dados de outorga, a aliança com o DAEE pode garantir análises mais preci-
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sas e, conforme mencionado, maior conhecimento da situação da UGRHi por 

parte do CBH. 

Tendo em vista a gravidade do desconhecimento da situação do balanço 

hídrico pelo CBH, pode-se considerar este um ponto crítico para o sucesso do 

PBH que pode ser sanado por meio do estabelecimento de alianças e da manu-

tenção do arranjo institucional vigente, por meio de práticas gerenciais sim-

ples, como a formalização de termos de cooperação. Além disso, considerando 

que o CBH-BPG possui domínio próprio na internet, sugere-se que a principal 

ação de comunicação para a implantação do PBH seja a criação de aplicativos 

web específicos para a transferência e o repositório de arquivos e documentos, 

para o controle da agenda do CBH e suas CT’s, além de um sistema que permi-

tisse a interação em plataforma única entre os diversos responsáveis na bacia. 

1.9. COTEJO ENTRE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E AS 

AÇÕES PRIORIZADAS PELO CBH-BPG PARA O CURTO PRAZO 

As ações priorizadas pelo CBH, constantes deste relatório, foram classifi-

cadas/organizadas conforme o disposto na Deliberação CRH nº. 190 de 14 de 

dezembro de 2016. 

Os valores priorizados por ação levam em consideração o histórico de em-

preendimentos FEHIDRO que o CBH-BPG tem apresentado nos últimos anos e 

a experiência dos membros da CT-PLAGRHI. 

A priorização dos recursos levou em consideração o disposto no caput do 

Art. 2º da Del. CRH nº. 188 de novembro de 2016, referendada em 14 de de-

zembro de 2016: 
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Os SubPDCs prioritários para o investimento de 60% dos recursos, con-

forme Inciso II acima, estão listados no Quadro 15 a seguir: 

 

 

Quadro 15 – SubPDC’s prioritários para o investimento de 60% dos recursos do CBH 

PDC SubPDC Abrangência do SubPDC 

3 - Melhoria e 

Recuperação da 

Qualidade das 

Águas - MRQ 

Abrange ações no sis-

tema de esgotamento 

sanitário, controle das 
fontes de poluição e 

recuperação ou melhoria 

da qualidade dos corpos 

de água 

3.1 - Sistema de 

esgotamento sani-

tário 

Projetos e obras de sistemas de 

esgotamento sanitário, em áreas 

urbanas ou rurais, bem como de 

tratamento de resíduos sólidos e 
líquidos provenientes de ETE ou 

de ETA. 

3.2 - Sistema de 

resíduos sólidos 

Projetos e obras de sistemas de 

coleta, tratamento e disposição 
final ou outras ações de manejo 

de resíduos sólidos, nos casos em 

que há comprometimento dos 

recursos hídricos. 

3.3 - Sistema de 

drenagem de 

águas pluviais 

Projetos e obras de sistemas ur-

banos de drenagem de águas 

pluviais e ações com vistas a 

promover a contenção da polui-

ção difusa. 

4 - Proteção dos 

corpos d'água - 
PCA 

Compreende ações para 

recomposição da vege-

tação ciliar e da cober-

tura vegetal, bem como, 
ações de proteção e 

conservação dos corpos 

d'água 

4.1 - Proteção e 

conservação de 
mananciais 

Projetos, obras e ações de prote-

ção dos corpos d'água com vistas 

ao aproveitamento da água para 

usos múltiplos; e operacionaliza-
ção dos instrumentos da legisla-

ção de proteção e recuperação de 

mananciais. 

4.2 - Recomposi-

ção da vegetação 

ciliar e da cober-
tura vegetal 

Projetos, serviços e ações de re-
composição da cobertura vegetal 

e incentivo às boas práticas, com 

destaque para a vegetação ciliar 

e a proteção de nascentes. 

5 - Gestão da 
demanda de 

água - GDA 

Contempla ações de 

controle de perdas, raci-
onalização do uso da 

água e reuso, nos dife-

rentes setores usuários. 

5.1 - Controle de 

perdas em siste-

mas de abasteci-

mento de água 

Projetos, obras e serviços para o 
controle de perdas nos sistemas 

de abastecimento dos diferentes 

setores usuários de água, com 

ênfase nas redes públicas de 
abastecimento. 

Fonte: Conf. Del. CRH nº. 190/2016 

O cotejo entre os recursos disponíveis e recursos priorizados por PDC e 

SubPDC está apresentado nos Quadros a seguir. Neles também estão mostra-
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dos o percentual da distribuição dos recursos priorizados conforme os Incisos I, 

II e III do Art. 2º. da Del. CRH nº. 188/2016. 

Quadro 16 – Distribuição dos investimentos por PDCs (em R$) em 2016 e 2017, 

realizados 

descrição 

2016 2017 curto realizado 

cota-parte cota-parte cota-parte 

valor % valor % valor % 

FEHIDRO 2.479.084,36 100,0% 1.695.958,55 100,0% 4.175.042,91 100,0% 

cobrança 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

recursos disponíveis 2.479.084,36 100,0% 1.695.958,55 100,0% 4.175.042,91 100,0% 

investimento total 2.430.554,96 --- 1.726.353,46 --- 4.156.908,42 --- 

PDC's 

1 213.573,97 8,8% 266.524,92 15,4% 480.098,89 11,5% 

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

3 2.035.571,58 83,7% 1.459.828,54 84,6% 3.495.400,12 84,1% 

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

5 181.409,41 7,5% 0,00 0,0% 181.409,41 4,4% 

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

8 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Del. CRH 
188/16, Art. 

2º 

Inciso 

I 
213.573,97 8,8% 266.524,92 15,4% 480.098,89 11,5% 

Inciso 

II 
2.216.980,99 91,2% 1.459.828,54 84,6% 3.676.809,53 88,5% 

Inciso 

III 
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

saldo/déficit 48.529,40 --- -30.394,91 --- 18.134,49 --- 

saldo/déficit (acum.) 48.529,40 --- 18.134,49 --- 18.134,49 --- 

Del. CRH nº. 
188/2016 

Inciso 
I 

--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 
II 

--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 
III 

--- atendido --- atendido --- atendido 
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Quadro 17 – Distribuição dos investimentos por PDCs (em R$) em 2018, a realizar 

descrição 

2018 

cota-parte cobrança total 

valor % valor % valor % 

FEHIDRO 2.127.597,23 100,0% --- 0,0% 2.127.597,23 52,5% 

cobrança --- 0,0% 1.925.835,83 100,0% 1.925.835,83 47,5% 

recursos disponíveis 2.127.597,23 100,0% 1.925.835,83 100,0% 4.053.433,06 100,0% 

investimento total 2.120.000,00 --- 1.900.000,00 --- 4.020.000,00 --- 

PDC's 

1 300.000,00 14,2% 300.000,00 15,8% 600.000,00 14,9% 

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

3 1.050.000,00 49,5% 1.250.000,00 65,8% 2.300.000,00 57,2% 

4 250.000,00 11,8% 350.000,00 18,4% 600.000,00 14,9% 

5 300.000,00 14,2% 0,00 0,0% 300.000,00 7,5% 

6 150.000,00 7,1% 0,00 0,0% 150.000,00 3,7% 

7 70.000,00 3,3% 0,00 0,0% 70.000,00 1,7% 

8 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Del. CRH 
188/16, Art. 

2º 

Inciso 

I 
300.000,00 14,2% 300.000,00 15,8% 600.000,00 14,9% 

Inciso 

II 
1.500.000,00 70,8% 1.600.000,00 84,2% 3.100.000,00 77,1% 

Inciso 

III 
320.000,00 15,1% 0,00 0,0% 320.000,00 8,0% 

saldo/déficit 7.597,23 --- 25.835,83 --- 33.433,06 --- 

saldo/déficit (acum.) 7.597,23 --- 25.835,83 --- 33.433,06 --- 

Del. CRH nº. 
188/2016 

Inciso 
I 

--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 
II 

--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 
III 

--- quase --- atendido --- atendido 
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Quadro 18 – Distribuição dos investimentos por PDCs (em R$) em 2019, a realizar 

descrição 

2019 

cota-parte cobrança total 

valor % valor % valor % 

FEHIDRO 1.509.000,00 100,0% --- 0,0% 1.509.000,00 42,4% 

cobrança --- 0,0% 2.051.744,00 100,0% 2.051.744,00 57,6% 

recursos dispo-

níveis 
1.509.000,00 100,0% 2.051.744,00 100,0% 3.560.744,00 100,0% 

investimento 

total 
1.500.000,00 --- 2.075.000,00 --- 3.575.000,00 --- 

PDC's 

1 300.000,00 20,0% 300.000,00 14,5% 600.000,00 16,8% 

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

3 600.000,00 40,0% 950.000,00 45,8% 1.550.000,00 43,4% 

4 0,00 0,0% 150.000,00 7,2% 150.000,00 4,2% 

5 450.000,00 30,0% 575.000,00 27,7% 1.025.000,00 28,7% 

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

8 150.000,00 10,0% 100.000,00 4,8% 250.000,00 7,0% 

Del. CRH 

188/16, 
Art. 2º 

Inciso 

I 
300.000,00 20,0% 300.000,00 14,5% 600.000,00 16,8% 

Inciso 

II 
1.050.000,00 70,0% 1.525.000,00 73,5% 2.575.000,00 72,0% 

Inciso 

III 
150.000,00 10,0% 250.000,00 12,0% 400.000,00 11,2% 

saldo/déficit 9.000,00 --- -23.256,00 --- -14.256,00 --- 

saldo/déficit 
(acum.) 

16.597,23 --- 2.579,83 --- 19.177,06 --- 

Del. CRH 

nº. 

188/2016 

Inciso 
I 

--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 
II 

--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 
III 

--- atendido --- atendido --- atendido 
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Quadro 19 – Distribuição dos investimentos por PDCs (em R$) no curto prazo a 

realizar 

descrição 

curto a realizar 

cota-parte cobrança total 

valor % valor % valor % 

FEHIDRO 3.636.597,23 100,0% --- 0,0% 3.636.597,23 47,8% 

cobrança --- 0,0% 3.977.579,83 100,0% 3.977.579,83 52,2% 

recursos dispo-

níveis 
3.636.597,23 100,0% 3.977.579,83 100,0% 7.614.177,06 100,0% 

investimento 

total 
3.620.000,00 --- 3.975.000,00 --- 7.595.000,00 --- 

PDC's 

1 600.000,00 16,6% 600.000,00 15,1% 1.200.000,00 15,8% 

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

3 1.650.000,00 45,6% 2.200.000,00 55,3% 3.850.000,00 50,7% 

4 250.000,00 6,9% 500.000,00 12,6% 750.000,00 9,9% 

5 750.000,00 20,7% 575.000,00 14,5% 1.325.000,00 17,4% 

6 150.000,00 4,1% 0,00 0,0% 150.000,00 2,0% 

7 70.000,00 1,9% 0,00 0,0% 70.000,00 0,9% 

8 150.000,00 4,1% 100.000,00 2,5% 250.000,00 3,3% 

Del. CRH 

188/16, 

Art. 2º 

Inciso 

I 
600.000,00 16,6% 600.000,00 15,1% 1.200.000,00 15,8% 

Inciso 

II 
2.550.000,00 70,4% 3.125.000,00 78,6% 5.675.000,00 74,7% 

Inciso 

III 
470.000,00 13,0% 250.000,00 6,3% 720.000,00 9,5% 

saldo/déficit 16.597,23 --- 2.579,83 --- 19.177,06 --- 

saldo/déficit 
(acum.) 

  ---   --- 19.177,06 --- 

Del. CRH 

nº. 

188/2016 

Inciso 

I 
--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 

II 
--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 

III 
--- atendido --- atendido --- atendido 
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Quadro 20 – Distribuição dos investimentos por PDCs (em R$) no curto prazo, 

realizado e a realizar 

descrição 

curto realizado curto a realizar curto total 

   

valor % valor % valor % 

FEHIDRO 4.175.042,91 100,0% 3.636.597,23 47,8% 7.811.640,14 67,4% 

cobrança 0,00 0,0% 3.977.579,83 52,2% 3.977.579,83 34,3% 

recursos dispo-

níveis 
4.175.042,91 100,0% 7.614.177,06 100,0% 11.591.756,90 100,0% 

investimento 

total 
4.156.908,42 --- 7.595.000,00 --- 11.751.908,42 --- 

PDC's 

1 480.098,89 11,5% 1.200.000,00 15,8% 1.680.098,89 14,3% 

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

3 3.495.400,12 84,1% 3.850.000,00 50,7% 6.050.000,00 51,5% 

4 0,00 0,0% 750.000,00 9,9% 1.250.000,00 10,6% 

5 181.409,41 4,4% 1.325.000,00 17,4% 1.900.000,00 16,2% 

6 0,00 0,0% 150.000,00 2,0% 150.000,00 1,3% 

7 0,00 0,0% 70.000,00 0,9% 70.000,00 0,6% 

8 0,00 0,0% 250.000,00 3,3% 350.000,00 3,0% 

Del. CRH 

188/16, 

Art. 2º 

Inciso 

I 
480.098,89 11,5% 1.200.000,00 15,8% 1.800.000,00 15,3% 

Inciso 

II 
3.676.809,53 88,5% 5.675.000,00 74,7% 8.800.000,00 74,9% 

Inciso 

III 
0,00 0,0% 720.000,00 9,5% 970.000,00 8,3% 

saldo/déficit 18.134,49 --- 19.177,06 --- 37.311,55 --- 

saldo/déficit 
(acum.) 

18.134,49 --- 19.177,06 --- 37.311,55 --- 

Del. CRH 

nº. 

188/2016 

Inciso 

I 
--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 

II 
--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 

III 
--- atendido --- atendido --- atendido 
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Quadro 21 – Distribuição dos investimentos por PDCs (em R$) no curto, médio e 

longo prazos, a realizar 

descrição 
curto a realizar médio longo 

valor % valor % valor % 

FEHIDRO 3.636.597,23 47,8% 6.357.063,83 43,1% 6.870.765,96 46,3% 

cobrança 3.977.579,83 52,2% 8.376.680,00 56,9% 7.982.579,35 53,7% 

recursos disponí-

veis 
7.614.177,06 100,0% 14.733.743,83 100,0% 14.853.345,30 100,0% 

investimento total 7.595.000,00 --- 14.750.000,00 --- 14.850.000,00 --- 

PDC's 

1 1.200.000,00 15,8% 1.700.000,00 11,5% 1.800.000,00 12,1% 

2 0,00 0,0% 350.000,00 2,4% 0,00 0,0% 

3 3.850.000,00 50,7% 7.850.000,00 53,2% 8.375.000,00 56,4% 

4 750.000,00 9,9% 1.800.000,00 12,2% 1.800.000,00 12,1% 

5 1.325.000,00 17,4% 1.500.000,00 10,2% 1.500.000,00 10,1% 

6 150.000,00 2,0% 400.000,00 2,7% 500.000,00 3,4% 

7 70.000,00 0,9% 300.000,00 2,0% 0,00 0,0% 

8 250.000,00 3,3% 850.000,00 5,8% 875.000,00 5,9% 

Del. CRH 

188/16, 

Art. 2º 

Inciso 
I 

1.200.000,00 15,8% 2.050.000,00 13,9% 1.800.000,00 12,1% 

Inciso 
II 

5.675.000,00 74,7% 10.850.000,00 73,6% 11.375.000,00 76,6% 

Inciso 
III 

720.000,00 9,5% 1.850.000,00 12,5% 1.675.000,00 11,3% 

saldo/déficit 19.177,06 --- -16.256,17 --- 3.345,30 --- 

saldo/déficit 

(acum.) 
19.177,06 --- 2.920,89 --- 6.266,20 --- 

Del. CRH 
nº. 

188/2016 

Inciso 

I 
--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 

II 
--- atendido --- atendido --- atendido 

Inciso 

III 
--- atendido --- atendido --- atendido 

 

Os saldos e/ou déficits observado nos Quadros são pequenos em relação 

aos montantes priorizados; não convém fazer ajustes finos nos valores das 

ações a realizar para minimização de tais saldos e/ou déficits. 

Os gráficos a seguir mostram a distribuição dos percentuais por PDC das 

ções do Plano de Bacia. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos investimentos em 2016, realizados 
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Gráfico 2 – Distribuição dos investimentos em 2017, realizados 
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Gráfico 3 – Distribuição dos investimentos no curto prazo, realizados 

PDC 1

11,5%

PDC 3
84,1%

PDC 5
4,4%

curto realizado (cota-parte)

PDC 1 PDC 2 PDC 3 PDC 4

PDC 5 PDC 6 PDC 7 PDC 8

Inciso I

11,5%

Inciso II
88,5%

Inciso III
0,0%

curto realizado (cota-parte)

Inciso I Inciso II Inciso III
 

 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

30 

 

CBH-BPG 

Gráfico 4 – Distribuição dos investimentos em 2018, a realizar 
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Gráfico 5 – Distribuição dos investimentos em 2019, a realizar 
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Gráfico 6 – Distribuição dos investimentos no curto prazo, a realizar 
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Gráfico 7 – Distribuição dos investimentos no curto prazo total 
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Gráfico 8 – Distribuição dos investimentos no médio prazo 
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Gráfico 9 – Distribuição dos investimentos no longo prazo 
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1.10. DEFINIÇÃO DA SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E 

MONITORAMENTO DO PLANO 

Os indicadores qualitativos e quantitativos de caráter ambiental, econômi-

co e social são instrumentos capazes de indicar, de forma simples e objetiva o 

estado do “meio”, constituindo-se em ferramentas imperativas para o plane-

jamento, pois facilitam a compreensão e comunicação de dados brutos, sendo 

capazes de auxiliar no monitoramento das condições do “meio” e apresentar 

tendências e evoluções temporais e espaciais. 

No que se refere aos recursos hídricos, entende-se que um conjunto de 

indicadores deve ter como principal objetivo refletir as ações que o homem 

exerce sobre o meio e que, consequentemente, interferem na quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos. 

Os indicadores devem ser selecionados de forma a atender as necessida-

des de um sistema de planejamento e gestão. Miranda (2012)10 apresenta, 

com base em alguns atores, um rol de características que julga necessárias 

para melhorar o desempenho dos indicadores. Essas características são: 

• Comparabilidade nas escalas temporal e local  

                                    
10 Essa publicação serviu de base, junto com os indicadores da European Enviroment 

Agency para o método denominado FPEIR: força-motriz, pressão, estado, impacto e resposta. 
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Os indicadores devem ser passíveis de comparações entre realidades 

temporais e espaciais. 

• Preditividade  

Habilidade de gerar informações antecipadas de advertência e prever con-

dições e tendências, de forma a antecipar os possíveis problemas antes que se 

tornem de difícil solução. 

• Fácil compreensão  

Os indicadores devem ser de fácil compreensão para a análise e comuni-

cação de todos os interessados. 

• Relevância: 

Os indicadores devem ser de grade importância na descrição dos fenôme-

nos monitorados  

• Sensibilidade  

Os indicadores devem ser sensíveis às variações dos fenômenos estuda-

dos (MIRANDA, 2012), de forma a apontar possíveis variações nas condições 

do “meio”. 

• Periodicidade  

As informações analisadas devem ser levantadas e processadas regular-

mente, para o acompanhamento e comparação das mudanças ocorridas e ava-

liação do efeito dos programas implementados (MIRANDA, 2012). 

• Confiabilidade  

As informações devem ser obtidas a partir de fontes confiáveis (MIRANDA, 

2012). 

• Mensurabilidade  

Os indicadores devem ser passíveis de medição, de modo a facilitar sua 

análise (MIRANDA, 2012). 

• Acessibilidade e obtenção dos dados  

Devem ser de fácil acesso, de modo a estarem disponíveis rapidamente, 

sempre que necessário (MIRANDA, 2012). 

• Permitir enfoque integrado (MARZALL, 2000 apud MIRANDA, 2012). 
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Os indicadores devem se relacionar, de modo a permitir possíveis análises 

dessas relações.  

• Transparência  

É necessário que haja clareza nas informações pertinentes aos indicadores. 

• Pró-atividade  

Devem-se observar os indicadores que caminham na direção certa, ou se-

ja, que tendem conjuntamente para um mesmo estado de conservação ambi-

ental (MIRANDA, 2012). 

• Definição de metas 

Permiti estabelecer as metas a serem alcançadas. 

• Capacidade de síntese 

Os indicadores devem ter poder de sintetizar as informações, de modo a 

transmitir de maneira clara e rápida uma informação, permitindo acesso aos 

detalhes se necessário (MIRANDA, 2012). 

• Validade  

Os indicadores devem refletir, o mais próximo da realidade, os fenômenos 

analisados. 

É relevante destacar também que a utilização de muitos indicadores, ou 

indicadores extremamente detalhados, podem gerar dificuldades na manipula-

ção, processamento e interpretação das informações apresentadas, de modo a 

comprometer a confiabilidade dos dados. 

Atualmente, os CBH’s do Estado de São Paulo, adotaram, por sugestão da 

Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo (SMA - CRHi), um conjunto de indicadores baseado no modelo 

FPEIR utilizado pela European Environment Agency (EEA) na elaboração de 

seus relatórios de Avaliação Ambiental e defendido por MIRANDA (2012). 

O método denominado FPEIR, analisa os indicadores com base na inter-

relação de 5 categorias de indicadores (Força-Motriz, Pressão, Estado, Impacto 

e Resposta). 
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Segundo o modelo FPEIR, a Força-Motriz (F), isto é, as atividades huma-

nas (atividades antrópicas, tais como o crescimento populacional e econômico, 

a urbanização e a intensificação das atividades agropecuárias), produzem 

Pressões (P) no meio ambiente (tais como a emissão de poluentes e a geração 

de resíduos), que podem afetar seu Estado (E), (disponibilidade, demanda e 

qualidade dos recursos hídricos; atendimento e perdas de água; atendimento e 

coleta de lixo, coleta e tratamento de esgotos; sistemas de drenagem urbana), 

o qual, por sua vez, poderá acarretar Impactos (I) na saúde humana e nos 

ecossistemas, levando a sociedade (Poder Público, população em geral, organi-

zações civis, usuários de água etc.) a emitir Respostas (R), na forma de medi-

das que visem a reduzir as pressões diretas ou os efeitos indiretos no estado 

do ambiente. As repostas ocorrem por meio de medidas, as quais podem ser 

direcionadas a qualquer compartimento do sistema, isto é, a resposta pode ser 

direcionada para a Força-Motriz, para Pressão, para o Estado ou para os Im-

pactos (Ilustração 75). 

 

 

Ilustração 1 – Metodologia FPEIR 

 

Acredita-se ser fundamental a permanência dos indicadores utilizados pelo 

CBH-BPG nos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos 2016 ano base 

2015 no Plano de Bacia Hidrográfica do BPG 2016-2027. Os indicadores utiliza-

dos até o presente momento são apresentados pelos quadros abaixo. 
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Quadro 22 - Indicadores de Força 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Dinâmica de-

mográfica e 
social 

FM.01 - 

Crescimento 

populacional 

FM.01-A - Taxa geométrica de 
crescimento anual (TGCA) 

% a.a. SEADE 

FM.02 - Popula-

ção 

FM.02-A - População total nº hab. SEADE 

FM.02-B - População urbana nº hab. SEADE 

FM.02-C - População rural nº hab. SEADE 

FM. 03 - Demo-

grafia 

Densidade demográfica hab./km2 SEADE 

FM.03-B - Taxa de urbanização % SEADE 

FM.04 - 
Responsabilidade 

social e 

desenvolvimento 

humano 

FM.04-A - Índice Paulista de Res-

ponsabilidade Social (IPRS) 

 

classificação entre 1 
e 5 

SEADE 

FM.4-B - Índice de Desenvolvi-

mento Humano Municipal (IDH-M) 

classificação entre 0 

e 1 
SEADE 

Dinâmica Eco-
nômica 

FM.05 - 

Agropecuária 

FM.05-A - Estabelecimentos da 

agropecuária 

nº de 

estabelecimentos 
SEADE 

FM.05-B - Pecuária (corte e leite) nº de animais SEADE 

FM.05-C - Avicultura (abate e 

postura) 
nº de animais SEADE 

FM.05-D - Suinocultura nº de animais SEADE 

FM.06 - Indústria 

e 

mineração 

FM.06-B - Estabelecimentos in-

dustriais 

nº de estabeleci-

mentos 
SEADE 

FM.06-C - Estabelecimentos de 

mineração em geral 

nº de 

estabelecimentos 
SEADE 

FM.07 - Comércio 

e serviços 

FM.07-A - Estabelecimentos de 

comércio 

nº de estabeleci-

mentos 
SEADE 

FM.07-B - Estabelecimentos de 

serviços 

nº de estabeleci-

mentos 
SEADE 

FM 09 - Produção 

de energia 

FM.09-A - Potência de energia 

hidrelétrica instalada 
KW SEADE 

Dinâmica de 

Ocupação do 
território 

FM.10 - Uso e 

ocupação do 
solo 

FM.10-F - Área inundada por re-

servatórios hidrelétricos 
Km² ANEEL 

 

Quadro 23 - Indicadores de Pressão 

Tema Indicador Parâmetro Unidade 
Fon-

te 

Demanda de 

Água 

P.01 - Demanda 

de água 

P.01-A - Demanda total de água m³/s DAEE 

P.01-B - Demanda de água super-

ficial 
m³/s DAEE 

P.01-C - Demanda de água subter-

rânea 
m³/s DAEE 

P01-D - Demanda de água em rios 

de domínio da União 
m³/s DAEE 

P.02 - Tipos de 

uso da água 

P.02-A - Demanda urbana de água m³/s DAEE 

P.02-B - Demanda industrial de 

água 
m³/s DAEE 
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Tema Indicador Parâmetro Unidade 
Fon-

te 

P.02-C - Demanda rural de água m³/s DAEE 

P.02-D - Demanda para outros 

usos de água 
m³/s DAEE 

P.02-E - Demanda estimada para 

abastecimento urbano 
m³/s 

SNIS/

ONS/

SEA-
DE 

P.03 - Captações 
de água 

P.03-A - Captações superficiais em 
relação à área total da bacia 

nº de outorgas/ 
1000 km² 

DAEE 

P.03-B - Captações subterrâneas 
em relação à área total da bacia 

nº de outorgas/ 
1000 km² 

DAEE 

P.03-C - Proporção de captações 
superficiais em relação ao total 

% DAEE 

P.03-D - Proporção de captações 

subterrâneas em relação ao total 

nº de outorgas/ 

1000 km² 
DAEE 

Poluição Ambi-

ental 

P.04 - Resíduos 

sólidos 

P.04-A - Resíduo sólido urbano 

gerado 
ton/dia 

CE-

TESB 

P.05 - Efluentes 

industriais e sa-
nitários 

P.05-C - Carga orgânica poluidora 

doméstica 
 

kg DBO/dia 
CE-

TESB 

P.06 - Contami-

nação 

P.06-A - Áreas contaminadas em 
que o contaminante atingiu o solo 

ou a água 

 

nº de áreas/ano 
CE-

TESB 

P.06-B - Ocorrência de descar-

ga/derrame de produtos químicos 

no solo ou na água 

n° de ocorrências/ 
ano 

CE-
TESB 

Interferências 

em corpos 

d’água 

P.08 - Barramen-

tos em corpos 

d’água 

P.08-DBarramentos 
nº total de barra-

mentos 
DAEE 

 

Quadro 24 - Indicadores de Estado 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Qualidade das 
águas 

E.01 - Qualidade 

das águas su-

perficiais 

E.01-A - IQA - Índice de Qualidade 

das Águas 
 

CE-

TESB 

E.01-B - IAP - Índice de Qualidade 

das Águas Brutas para fins de 

Abastecimento Público 

 
CE-

TESB 

E.01-C - IVA - Índice de Qualidade 

das Águas para a Proteção da Vida 

Aquática 

 
CE-
TESB 

E.01-D - IET - Índice de Estado 

Trófico 
 

CE-

TESB 

E.01-E - Concentração de oxigênio 

dissolvido (atendimento à legisla-

ção) 

 
CE-
TESB 

E.01-F - Cursos d'água afluentes às 

praias (atendimento à legislação) 
 

CE-

TESB 
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Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

E.01-G - IB - Índice de Balneabili-

dade das praias em reservatórios e 

rios 

 
CE-

TESB 

E.02 - Qualidade 

das águas sub-

terrâneas 

E.02-A - Concentração de Nitrato  
CE-

TESB 

E.02-B - IPAS - Indicador de Pota-

bilidade das Águas Subterrâneas 
 

CE-

TESB 

Disponibilida-
de hídrica 

E.04 - Disponibi-

lidade de águas 
superficiais 

E.04-A - Disponibilidade per capita 

- Q médio em relação à população 
total 

m³/hab.ano 

DAEE/

SEA-
DE 

E.05 - Disponibi-
lidade de águas 

subterrâneas 

E.05-A - Disponibilidade per capita 

de água subterrânea 
m³/hab.ano 

DAEE/
SEA-

DE 

Saneamento 

Básico 

E.06 - Infraes-
trutura de Sane-

amento 

E.06-A - Índice de atendimento de 

água 
% SNIS 

E.06-B - Taxa de cobertura do ser-
viço de coleta de resíduos em rela-

ção à população total 

% SNIS 

E.06-C -Índice de atendimento com 

rede de esgotos 
% SNIS 

E.06-D - Índice de perdas do sis-

tema de distribuição de água 
% SNIS 

E.06-H - Índice de atendimento 

urbano de água 
% SNIS 

Balanço 

E.07 - Balanço: 

demanda outor-

gada versus va-

zões de referên-

cia 

E.07-A - Demanda total (superficial 

e subterrânea) em relação ao Q 

95% 

% DAEE 

E.07-B - Demanda total (superficial 

e subterrânea) em relação ao Q 

médio: % 

% DAEE 

E.07-C - Demanda superficial em 

relação à vazão mínima superficial 

(Q7,10) 

% DAEE 

E.07-D - Demanda subterrânea em 

relação às reservas explotáveis 
% DAEE 

Eventos Críti-

cos 

E-08 - Enchen-

tes e Estiagem 

E.08-A - Ocorrência de enchente ou 

de inundação 

nº de enchentes ou 

inundação 

Defe-

sa 
Civil 

 

Quadro 25 - Indicadores de Impacto 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Saúde Pública 

e Ecossistemas 

I.01 - Doenças 

de veiculação 

hídrica 

I.01-B - Incidência de esquistos-
somose autóctone 

n° de casos notifi-

cados/100.000 

hab.ano 

CVE 

I.02 - Danos 
ambientais 

I.02-A - Registro de reclamação de 

mortandade de peixes 
nº de registros/ano CETESB 

I.02-C -Registro de desalojados 

decorrente de eventos de enchen-

te ou inundação 

nº de desalojados 
Defesa 
Civil 



    

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

41 

 

CBH-BPG 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

I.05 - Restri-
ções ao uso da 

água   

I.05-A - Classificação semanal das 

praias litorâneas 
 CETESB 

I.05-B - Classificação semanal das 

praias de reservatórios e rios 
 CETESB 

I.05-C - Classificação da água sub-

terrânea 
 CETESB 

 

Quadro 26 - Indicadores de Resposta 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Controle da 

poluição ambi-

ental 

R.01 - Coleta e 

disposição de 
resíduos sólidos 

R.01-B - Resíduo sólido urbano 

disposto em aterro 

ton/dia de resí-

duo/IQR 
CETESB 

R.01-C - IQR da instalação de 

destinação final de resíduo sólido 
urbano 

 CETESB 

R. 02 - Coleta e 
tratamento de 

efluentes 

R.02-B - Proporção de efluente 
doméstico coletado em relação 

ao efluente doméstico total ge-

rado 

% CETESB 

R.02-C - Proporção de efluente 

doméstico tratado em relação ao 

efluente doméstico total gerado 

% CETESB 

R.02-D - Proporção de redução 

da carga orgânica poluidora do-

méstica 

% CETESB 

R.02-E - ICTEM (Indicador de 

Coleta e Tratabilidade de Esgoto 
da População Urbana de Municí-

pio) 

 CETESB 

R.03 - Controle 

da contamina-

ção ambiental 

R.03-A - Áreas remediadas nº de áreas/ano CETESB 

R.03-B - Atendimentos a des-
carga/derrame de produtos quí-

micos no solo ou na água 

nº atendimen-

tos/ano 
CETESB 

Monitoramento 

das águas 

R.04 - Abran-

gência do moni-

toramento 

R.04-A - Densidade da rede de 

monitoramento pluviométrico 

nº de esta-

ções/1000 km² 
DAEE 

R04-B - Densidade da rede de 

monitoramento fluviométrico 

nº de esta-

ções/1000 km² 
DAEE 

R.04-F - IAEM - Índice de 

Abrangência Espacial do Monito-

ramento 

 CETESB 

Controle da 

exploração e 

uso da água 

R.05 - Outorga 
de uso da água 

R.05-B - Vazão total outorgada 

para captações superficiais 
m³/s DAEE 

R.05-C - Vazão total outorgada 

para captações subterrâneas 
m³/s DAEE 

R.05-D - Outorgas para outras 

interferências em cursos d’água 
nº de outorgas DAEE 

R.05-G - Vazão outorgada para 

uso urbano / Volume estimado 

para Abastecimento Urbano 

% DAEE/SNIS 

Conservação e R.09 - Áreas R.09-A - Unidades de Conserva- n° de UCs FF, IF e 
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Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

recuperação do 

meio ambiente 

protegidas e 

Unidades de 

Conservação 

ção (UCs) MMA 

 

É de suma importância o acompanhamento das ações e diagnóstico da si-

tuação dos recursos hídricos da UGRHi, conforme a metodologia de matriz de 

correlação (Ilustração 76), sugerida pela Coordenadoria de Recursos Hídricos. 

Para cada tema correlacionado com o indicador Estado, deve ser atribuída 

uma pontuação que varia de 1 (pouca relevância e/ou baixa correlação) a 3 

(alta relevância / alta correlação). Ressalta-se que os temas com pontuação 3 

foram aqueles considerados mais relevantes, justificados pela sua magnitude. 

A correlação não é analisada individualmente, mas sim de forma compara-

tiva. Por exemplo: no caso do item E01 - Qualidade das águas superficiais. 

Primeiramente deve-se checar a correlação desse índice com todos os outros 

itens da coluna da esquerda (indicadores das 5 categorias). 

Quadro 27 – Matriz de correlação de dados dos indicadores 

 

Fonte: SMA – CRHi, 2008. 
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Adicionalmente a esses indicadores e estratégia de monitoramento, deve-

se monitorar as metas de atendimento dos sistemas de saneamento propostas 

no Prognóstico, a saber, metas de: 

• redução do consumo per capita de água; 

• aumento da cobertura da rede de abastecimento de água; 

• aumento da cobertura da rede esgotamento sanitário; 

• aumento da cobertura dos sistemas de interceptação e afastamento 

do esgotamento sanitário; 

• aumento do volume tratado do esgotamento sanitário; 

• aumento da eficiência dos sistemas de tratamento do esgotamento 

sanitário; 

• aumento da cobertura da coleta dos resíduos sólidos domiciliares; 

• aumento da cobertura da coleta seletiva de resíduos sólidos. 

Essas estratégias tendem a aumentar os graus de satisfação, eficiência e 

eficácia da gestão de recursos hídricos na bacia. 
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2. PLANO DE APLICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

2.1. DESCRIÇÃO DOS PDC’S E SUBPDC’S 

PDC descrição subPDC descrição 

1 - Bases Técni-

cas em Recursos 

Hídricos - BRH 

Compreende sistemas de 
informações (bases de da-

dos, cadastros, etc.); estu-

dos técnicos e diagnósticos; 

monitoramento e divulgação 
de dados relativos à quali-

dade e à quantidade dos 

recursos hídricos; outorga 

de direitos de uso dos re-
cursos hídricos; enquadra-

mento dos corpos de água 

em classes; fontes de polui-

ção. 

1.1 - Bases de da-

dos e sistemas de 

informações em 

recursos hídricos 

Desenvolvimento, aprimo-
ramento, modernização, 

implantação, integração, 

operação e divulgação de 

bases de dados, sistemas 
de informações ou de su-

porte à decisão, para apoio 

ao planejamento e gestão 

dos recursos hídricos. 

1.2 - Apoio ao pla-

nejamento e gestão 

de recursos hídricos 

Elaboração e disponibiliza-

ção de estudos, levanta-
mentos ou diagnósticos 

cujo produto subsidie o 

planejamento e a gestão 

de recursos hídricos. 

1.3 - Enquadra-

mento dos corpos 

de água em clas-
ses, segundo os 

usos preponderan-

tes da água 

Elaboração de estudos de 

fundamentação para pro-

posta de enquadramento 
dos corpos de água em 

classes, segundo os usos 

preponderantes da água 

1.4 - Redes de mo-

nitoramento 

Planejamento, implanta-

ção, operação, manuten-

ção, modernização ou am-
pliação das redes de quali-

dade e quantidade das 

águas, assim como o mo-

nitoramento dos usos ou-

torgados e a disponibiliza-
ção de dados e informa-

coes. 

1.5 - Disponibilida-
de Hídrica 

Elaboração e disponibiliza-

ção de estudos, diagnósti-

cos e levantamentos, vi-

sando a garantia da segu-
rança hídrica para atendi-

mento aos usos multiplos 

da água e mitigação de 

conflitos em áreas críticas. 
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PDC descrição subPDC descrição 

1.6 - Legislação 

Estudos e ações com vistas 

à proposição ou atualiza-

ção da legislação afeta aos 

recursos hídricos e de dire-
trizes para o disciplina-

mento do uso e ocupação 

do solo, incluindo o zone-

amento de áreas inundá-
veis. 

1.7 - Fontes de 

poluição das águas 

Estudos, diagnósticos, le-
vantamentos ou cadastros 

de fontes pontuais ou difu-

sas de poluição das águas, 

em áreas urbanas ou ru-
rais. 

2 - Gerenciamen-

to dos Recursos 
Hídricos - GRH 

Contempla ações voltadas à 

gestão de recursos hídricos 

e à implementação dos ins-
trumentos da política de 

recursos hídricos. 

2.1 - Planos de Re-
cursos Hídricos e 

Relatórios de Situa-

ção 

Elaboração e publicação do 

Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, dos Planos de 

Bacias Hidrográficas e dos 

respectivos Relatórios de 

Situação dos Recursos Hí-
dricos, e de demais relató-

rios de avaliação ou acom-

panhamento do SIGRH. 

2.2 - Outorga de 
direitos de uso dos 

recursos hídricos 

Aprimoramento dos proce-

dimentos e ações com vis-

tas a garantir o controle 
dos usos da água. 

2.3 - Cobrança pelo 

uso dos recursos 

hídricos 

Implementação e acompa-
nhamento da cobrança 

pelo uso dos recursos hí-

dricos. 

2.4 - Implementa-

ção do enquadra-

mento dos corpos 

de água em clas-
ses, segundo os 

usos preponderan-

tes da água 

Implementação do pro-

grama de efetivação do 

enquadramento dos corpos 
de água em classes e ava-

liação do programa. 

2.5 - Articulação e 

cooperação para a 

gestão integrada 

dos recursos hídri-
cos 

Efetivação da articulação e 

da cooperação entre Esta-

dos, Municípios, União, 
setores usuários de água e 

entidades de ensino e pes-

quisa, com vistas ao plane-

jamento e gestão integra-

da dos recursos hídricos. 
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PDC descrição subPDC descrição 

3 - Melhoria e 

Recuperação da 
Qualidade das 

Águas - MRQ 

Abrange ações no sistema 

de esgotamento sanitário, 

controle das fontes de polu-
ição e recuperação ou me-

lhoria da qualidade dos cor-

pos de água 

3.1 - Sistema de 

esgotamento sani-
tário 

Projetos e obras de siste-

mas de esgotamento sani-

tário, em áreas urbanas ou 

rurais, bem como de tra-
tamento de resíduos sóli-

dos e líquidos provenientes 

de ETE ou de ETA. 

3.2 - Sistema de 

resíduos sólidos 

Projetos e obras de siste-

mas de coleta, tratamento 

e disposição final ou outras 
ações de manejo de resí-

duos sólidos, nos casos em 

que há comprometimento 

dos recursos hídricos. 

3.3 - Sistema de 

drenagem de águas 

pluviais 

Projetos e obras de siste-

mas urbanos de drenagem 

de águas pluviais e ações 
com vistas a promover a 

contenção da poluição di-

fusa. 

3.4 - Prevenção e 

controle de proces-

sos erosivos 

Projetos, obras e ações de 

prevenção e controle da 

erosão do solo ou do asso-
reamento dos corpos d'á-

gua, em áreas urbanas ou 

rurais, visando manuten-

ção ou melhoria da quali-
dade das águas. 

3.5 - Intervenções 

em corpos d'água 

Projetos, obras e ações 
visando a melhoria ou re-

cuperação da qualidade 

das águas, mediante inter-

venções diretas nos corpos 

hídricos. 

4 - Proteção dos 

corpos d'água - 

PCA 

Compreende ações para 

recomposição da vegetação 

ciliar e da cobertura vege-
tal, bem como, ações de 

proteção e conservação dos 

corpos d'água 

4.1 - Proteção e 

conservação de 
mananciais 

Projetos, obras e ações de 

proteção dos corpos d'água 
com vistas ao aproveita-

mento da água para usos 

múltiplos; e operacionali-

zação dos intrumentos da 
legislação de proteção e 

recuperação demananciais. 

4.2 - Recomposição 

da vegetação ciliar 

e da cobertura ve-

getal 

Projetos, serviços e ações 

de recomposição da cober-

tura vegetal e incentivo às 

boas práticas, com desta-

que para a vegetação ciliar 
e a proteção de nascentes. 
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PDC descrição subPDC descrição 

5 - Gestão da 

demanda de 
água - GDA 

Contempla ações de contro-
le de perdas, racionalização 

do uso da água e reuso, nos 

diferentes setores usuários. 

5.1 - Controle de 

perdas em sistemas 

de abastecimento 

de água 

Projetos, obras e serviços 

para o controle de perdas 

nos sistemas de abasteci-

mento dos diferentes seto-
res usuários de água, com 

ênfase nas redes públicas 

de abastecimento. 

5.2 - Racionalização 
do uso da água 

Projetos, obras e serviços 

com vistas à parametriza-

ção e à racionalização do 
uso da água e à redução 

do consumo, nos diferen-

tes setores usuários. 

5.3 - Reúso da 

água 

Projetos, obras e serviços 

com vistas ao reuso da 

água nos setores industri-

al, comercial, de serviços e 
de produção agropecuária, 

dentre outros. 

6 - Aproveita-

mento dos Re-

cursos Hídricos - 
ARH 

Abrange o aproveitamento 

dos recursos hídricos para o 
suprimento e a segurança 

hídrica dos diferentes seto-

res usuários. 

6.1 - Aproveita-

mento múltiplo e 

controle dos recur-

sos hídricos 

Projetos e obras com vistas 

ao aproveitamento múltiplo 

e controle dos recursos 

hídricos, com incentivo à 
gestão compartilhada e ao 

rateio de custos entre os 

setores usuários. 

6.2 - Segurança 

hídrica das popula-
ções e dessedenta-

ção animal 

Projetos e obras com vistas 

a garantir a oferta de água 

para o abastecimento das 
populações urbanas e ru-

rais e a dessedentação 

animal. 

6.3 - Aproveita-
mento de recursos 

hídricos de interes-

se regional 

Projetos e obras hidráuli-

cas com vistas à imple-

mentação de empreendi-

mentos voltados ao desen-
volvimento regional. 

7 - Eventos Hi-

drológicos Ex-

tremos - EHE 

Compreende ações estrutu-
rais e não estruturais para a 

prevenção e a mitigação 

dos efeitos de estiagens ou 

de inundações. 

7.1 - Monitoramen-
to de eventos ex-

tremos e sistemas 

de suporte a deci-

são 

Implantação, operacionali-
zação, modernização ou 

aprimoramento de siste-

mas de alerta, radares 

meteorológicos ou redes 
telemétricas integrados a 

sistemas de suporte à de-

cisão; divulgação de infor-

mações e apoio à defesa 

civil. 

7.2 - Ações estrutu-

rais para mitigação 

de inundações e 
alagamentos 

Projetos, serviços e obras 

hidráulicas para contenção 
de inundações ou alaga-

mentos ou para regulariza-

ção de descargas. 
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PDC descrição subPDC descrição 

7.3 - Ações estrutu-

rais para mitigação 

de estiagem 

Projetos, serviços e obras 

hidráulicas temporárias ou 

emergenciais, para garan-

tir o suprimento dos usuá-
rios de água em situações 

de crise, em conformidade 

com as prioridades de uso 

estabelecidas. 

8 - Capacitação e 
comunicação 

social - CCS 

Contempla capacitação, 

educação ambiental, comu-

nicação social e difusão de 

informações, diretamente 
relacionadas à gestão de 

recursos hídricos. 

8.1 - Capacitação 
técnica relacionada 

ao planejamento e 

gestão de recursos 

hídricos 

Treinamento e capacitação 

técnica em temas relacio-
nados ao planejamento e 

gestão dos recursos hídri-

cos, incluindo parcerias 

com instituições especiali-
zadas. 

8.2 - Educação am-

biental vinculada às 
ações dos planos de 

recursos hídricos 

Atividades educativas vin-

culadas às ações previstas 
nos PDC priorizados, para 

o envolvimento da socie-

dade na implementação 

dos planos de recursos 
hídricos. 

8.3 - Comunicação 
social e difusão de 

informações relaci-

onadas à gestão de 

recursos hídricos 

Ações de comunicação so-
cial e difusão de informa-

ções diretamente relacio-

nadas à gestão de recursos 

hídricos. 
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CBH-BPG 

2.1. AÇÕES FINANCIADAS EM 2016 E 2017 
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PDC subPDC 
ações financiadas valores realizados 

fonte 
2016 2017 2016 2017 

1 - Bases Técnicas 

em Recursos Hídricos 

- BRH 

1.2 - Apoio ao planeja-

mento e gestão de re-

cursos hídricos 

Plano diretor de redução e controle de perdas no sistema de 

abastecimento de água do município de Morro Agudo/SP (R$ 

213.573,97) 

Elaboração do plano diretor de combate às perdas de água 

do sistema público de abastecimento de água do município 

de Barretos (R$ 266.524,92) 

213.573,97  266.524,92  
cota-

parte 

3 - Melhoria e Recu-
peração da Qualida-

de das Águas - MRQ 

3.1 - Sistema de esgo-

tamento sanitário 

Estação de tratamento de esgoto do distrito de Turvínea (R$ 

536.387,52); remanejamento de emissário de esgoto da rua 4 
até a ETE 3, 1ª etapa (R$ 799.004,37); remoção, desaguamento 

e acondicionamento da lagoa facultativa da ETE 1 Viradouro SP 

(R$ 441.222,92) 

Desassoreamento de lagoa anaeróbia e facultativa do Nosso 

Teto e Vila Guarnieri (R$ 410.462,67); remanejamento de 
emissário de esgoto na margem esquerda do Córrego das 

Palmeiras conhecido como Córrego do Bebedouro (R$ 

534.356,49) 

1.776.614,81  944.819,16  
cota-

parte 

3.3 - Sistema de dre-
nagem de águas pluvi-

ais 

Execução de galerias de águas pluviais - Rua 2 e Rua Antônio 

Eduardo Paro - Jardim Primavera (R$ 258.956,77) 
Execução de galerias de águas pluviais (R$ 515.009,38) 258.956,77  515.009,38  

cota-

parte 

5 - Gestão da de-

manda de água - 
GDA 

5.1 - Controle de per-

das em sistemas de 
abastecimento de água 

Implantação das ações do plano diretor de combate a perdas de 

água com instalação de macromedidores de vazão no sistema de 
abastecimento de água do município de Viradouro/SP - fase 2 (R$ 

181.409,41) 

  181.409,41    
cota-
parte 
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2.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E PLANO DE AÇÕES 2016 

- 2019 
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sub-

PDC 
ação descrição 

2016 2017 2018 2019 
priori-

dade 

2016 2017 2018 2019 

curto fonte 
executores 

potenciais 
abrangência 

cota-parte cota-parte cota-parte cobrança cota-parte cobrança 
cota-

parte 

cota-

parte 

cota-

parte 

cobran-

ça 

cota-

parte 

cobran-

ça 

1.2 

Planeja-

mento de 

recursos 

hídricos 

Prover os mu-

nicípios de 

planos de dre-

nagem, contro-

le de perdas e 

controle de 

erosão; prover 

a região de 

plano regional 

de educação 

ambiental 

Plano diretor 

de redução e 

controle de 

perdas no 

sistema de 

abastecimento 

de água do 

município de 

Morro Agu-

do/SP (R$ 

213.573,97) 

Elaboração do 

plano diretor 

de combate às 

perdas de 

água do siste-

ma público de 

abastecimento 

de água do 

município de 

Barretos (R$ 

266.524,92) 

Elaborar priori-

tariamente: 

1 plano de 

drenagem, de 

controle de 

perdas de 

água e/ou de 

controle de 

erosão; e/ou 

1 plano de 

manejo de UC 

ou assemelha-

da. 

Elaborar priori-

tariamente 1 

plano regional 

de educação 

ambiental. 

Elaborar priori-

tariamente 1 

ou mais planos 

de drenagem, 

de controle de 

perdas de 

água e/ou de 

controle de 

erosão. 

Elaborar priori-

tariamente 2 

ou mais planos 

de drenagem, 

de controle de 

perdas de 

água e/ou de 

controle de 

erosão. 

alta 213.573,97  
266.524,

92  

300.000,

00 

300.000,

00 

300.000,

00 

150.000,

00 

1.530.098,

89 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

plano de 

ED: 

1. Fundação 

2. Universi-

dade 

3. ONG 

outros pla-

nos: 

1. município 

planos regio-

nais: 

UGRHi; 

outros planos: 

municípios 

1.4 

Moderniza-

ção e am-

pliação da 

rede de 

quantidade 

das águas 

Modernizar e 

instalar de 

estações tele-

métricas de 

monitoramento 

hidroclimático 

e/ou fluviomé-

trico 

          

Implantar 

prioritariamen-

te 1 ou mais 

estações tele-

métricas de 

monitoramento 

hidroclimático 

e/ou fluviomé-

trico. 

alta           
150.000,

00 
150.000,00 

1. Co-

brança 

1. município 

2. Fundação 

3. Universi-

dade 

4. ONG 

cursos d'água 

em bacias 

hidrográficas 

críticas, conf. o 

plano 

3.1 

Melhoria de 

sistemas de 

esgotamen-

to sanitário 

Projetos e 

obras de sis-

temas de esgo-

tamento sani-

tário, em áreas 

urbanas ou 

rurais, bem 

como de tra-

tamento de 

resíduos sóli-

dos e líquidos 

provenientes 

de ETE ou de 

ETA. 

Estação de 

tratamento de 

esgoto do 

distrito de 

Turvínea (R$ 

536.387,52); 

remanejamen-

to de emissário 

de esgoto da 

rua 4 até a ETE 

3, 1ª etapa 

(R$ 

799.004,37); 

remoção, de-

saguamento e 

acondiciona-

mento da la-

goa facultativa 

da ETE 1 Vira-

douro SP (R$ 

441.222,92) 

Desassorea-

mento de 

lagoa anaeró-

bia e facultati-

va do Nosso 

Teto e Vila 

Guarnieri (R$ 

410.462,67); 

remanejamen-

to de emissá-

rio de esgoto 

na margem 

esquerda do 

Córrego das 

Palmeiras 

conhecido 

como Córrego 

do Bebedouro 

(R$ 

534.356,49) 

Elaborar priori-

tariamente: 

1 projeto de 

esgotamento 

sanitário; e/ou 

1 serviço de 

modernização 

de ETE. 

Executar prio-

ritariamente: 

1 ampliação de 

ETE; 

2 ou mais 

serviços e/ou 

obras de tra-

tamento de 

lodo de ETA, 

ETE de aterro 

e/ou ETE con-

vencional. 

Elaborar priori-

tariamente 1 

ou mais proje-

tos de trata-

mento de lodo 

de ETA, ETE de 

aterro e/ou 

ETE convenci-

onal. 

Elaborar priori-

tariamente 2 

ou mais proje-

tos de trata-

mento de lodo 

de ETA, ETE de 

aterro e/ou 

ETE convenci-

onal. 

alta 
1.776.614,

81  

944.819,

16  

300.000,

00 

950.000,

00 

200.000,

00 

400.000,

00 

4.571.433,

97 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessi-

onária 

municípios 

3.2 

Melhoria de 

sistemas de 

resíduos 

sólidos 

Projetos e 

obras de sis-

temas de cole-

ta, tratamento 

e disposição 

final ou outras 

ações de ma-

nejo de resí-

duos sólidos, 

nos casos em 

que há com-

prometimento 

dos recursos 

hídricos. 

    

Elaborar priori-

tariamente 1 

projeto. 

    

Elaborar priori-

tariamente 1 

projeto. 

alta     
150.000,

00 
    

150.000,

00 
300.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessi-

onária 

municípios 



     

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

56 

 

sub-

PDC 
ação descrição 

2016 2017 2018 2019 
priori-

dade 

2016 2017 2018 2019 

curto fonte 
executores 

potenciais 
abrangência 

cota-parte cota-parte cota-parte cobrança cota-parte cobrança 
cota-

parte 

cota-

parte 

cota-

parte 

cobran-

ça 

cota-

parte 

cobran-

ça 

3.3 

Melhoria de 

sistemas de 

drenagem 

de águas 

pluviais 

Projetos e 

obras de sis-

temas urbanos 

de drenagem 

de águas plu-

viais e ações 

com vistas a 

promover a 

contenção da 

poluição difusa. 

Execução de 

galerias de 

águas pluviais 

- Rua 2 e Rua 

Antônio Eduar-

do Paro - Jar-

dim Primavera 

(R$ 

258.956,77) 

Execução de 

galerias de 

águas pluviais 

(R$ 

515.009,38) 

Elabo-

rar/executar 

prioritariamen-

te 1 projeto 

e/ou obra. 

Elabo-

rar/executar 

prioritariamen-

te 1 projeto 

e/ou obra. 

Elabo-

rar/executar 

prioritariamen-

te 1 projeto 

e/ou obra. 

Elabo-

rar/executar 

prioritariamen-

te 1 projeto 

e/ou obra. 

alta 258.956,77  
515.009,

38  

300.000,

00 

300.000,

00 

400.000,

00 

400.000,

00 

2.173.966,

15 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessi-

onária 

municípios 

3.4 

Prevenção 

e controle 

da erosão 

do solo ou 

do assore-

amento dos 

corpos 

d'água 

Serviços 

(obras) 
    

Elabo-

rar/executar 

prioritariamen-

te 1 projeto 

e/ou obra. 

      média     
300.000,

00 
      300.000,00 

Cota-

parte 

1. município 

2. CATI 

3. associa-

ção rural 

4. fundação 

municípios 

4.1 

Proteção 

dos corpos 

d'água 

Financiar pro-

jetos, obras ou 

ações de pro-

teção dos cor-

pos d'água 

    

Elaborar priori-

tariamente 1 

ou mais proje-

tos de prote-

ção dos corpos 

d'água. 

    

Elaborar priori-

tariamente 1 

ou mais servi-

ços de prote-

ção dos corpos 

d'água. 

alta     
100.000,

00 
    

150.000,

00 
250.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessi-

onária 

bacias hidro-

gráficas críticas 

conf. plano, 

prioritariamen-

te 

4.2 

Recomposi-

ção da 

cobertura 

vegetal, 

com desta-

que para a 

vegetação 

ciliar e a 

proteção de 

nascentes. 

Financiar ações 

de recomposi-

ção da cober-

tura vegetal 

    

Elaborar priori-

tariamente 1 

ou mais proje-

tos de recom-

posição da 

cobertura 

vegetal. 

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais servi-

ços de recom-

posição da 

cobertura 

vegetal. 

    alta     
150.000,

00 

350.000,

00 
    500.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

qualquer 

entidade 

bacias hidro-

gráficas críticas 

conf. plano, 

prioritariamen-

te 

5.1 

Controle de 

perdas nos 

sistemas 

Projetos, obras 

e serviços para 

o controle de 

perdas nos 

sistemas de 

abastecimento 

dos diferentes 

setores usuá-

rios de água, 

com ênfase nas 

redes públicas 

de abasteci-

mento. 

Implantação 

das ações do 

plano diretor 

de combate a 

perdas de água 

com instalação 

de macromedi-

dores de vazão 

no sistema de 

abastecimento 

de água do 

município de 

Viradouro/SP - 

fase 2 (R$ 

181.409,41) 

  

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais obras 

ou serviços. 

  

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais obras 

ou serviços. 

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais obras 

ou serviços. 

alta 181.409,41    
300.000,

00 
  

450.000,

00 

575.000,

00 

1.506.409,

41 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessi-

onária 

municípios 

6.2 

Garantia da 

segurança 

hídrica 

(serviços e 

obras) 

Executar em-

preendimentos 

com vistas a 

garantir a 

oferta de água 

para o abaste-

cimento huma-

no 

    

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais em-

preendimentos 

com vistas a 

garantir a 

oferta de água 

para o abaste-

cimento hu-

mano. 

      alta     
150.000,

00 
      150.000,00 

Cota-

parte 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessi-

onária 

municípios, 

preferencial-

mente em 

consórcio 
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sub-

PDC 
ação descrição 

2016 2017 2018 2019 
priori-

dade 

2016 2017 2018 2019 

curto fonte 
executores 

potenciais 
abrangência 

cota-parte cota-parte cota-parte cobrança cota-parte cobrança 
cota-

parte 

cota-

parte 

cota-

parte 

cobran-

ça 

cota-

parte 

cobran-

ça 

7.3         

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais servi-

ços de manejo 

de ambientes 

aquáticos para 

formação de 

reservatório. 

            
70.000,0

0 
      70.000,00 

Cota-

parte 
  

bacia hidrográ-

fica 

8.1 

Treinamen-

to e capaci-

tação técni-

ca 

Elaborar em-

preendimentos 

em treinamen-

to e capacita-

ção em recur-

sos hídricos 

          

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais em-

preendimentos 

em treinamen-

to e capacita-

ção em recur-

sos hídricos. 

alta           
100.000,

00 
100.000,00 

1. Co-

brança 

2. Muni-

cípios 

qualquer 

entidade 
UGRHi 

8.2 
Atividades 

educativas 

Elaborar em-

preendimento 

em atividades 

educativas 

        

Executar prio-

ritariamente 1 

ou mais em-

preendimentos 

em atividades 

educativas. 

  alta         
150.000,

00 
  150.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Muni-

cípios 

qualquer 

entidade 
sem definição 
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2.3. AÇÕES FINANCIÁVEIS NO CURTO (A REALIZAR), MÉDIO E 

LONGO PRAZOS 
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PDC ação descrição 2018 e 2019 médio longo prioridade 2018 e 2019 médio longo fonte 
executores 

potenciais 
abrangência 

1.2 
Planejamento de re-

cursos hídricos 

Prover os municípios de planos 

de drenagem, controle de per-

das e controle de erosão; pro-

ver a região de plano regional 

de educação ambiental 

Elaborar: 

4 planos de drenagem, de 

controle de perdas de água 

e/ou de controle de erosão; 

e/ou 

1 plano regional de educa-

ção ambiental; e/ou 

1 plano de manejo de UC ou 

assemelhada. 

Elaborar prioritariamente 4 

ou mais planos de drena-

gem, de controle de perdas 

de água e/ou de controle de 

erosão. 

Elaborar prioritariamente 4 

ou mais planos de drenagem, 

de controle de perdas de 

água e/ou de controle de 

erosão. 

alta 1.050.000,00 600.000,00 600.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

plano de ED: 

1. Fundação 

2. Universida-

de 

3. ONG 

outros planos: 

1. município 

planos regionais: 

UGRHi; 

outros planos: 

municípios 

1.3 

Proposta de atualiza-

ção do enquadramento 

dos corpos de água 

Financiar diagnóstico e estudos   

Elaborar prioritariamente 1 

ou mais diagnósticos da 

qualidade de água de corpos 

hídricos. 

Elaborar prioritariamente 1 

ou mais estudo para atualiza-

ção do enquadramento dos 

corpos hídricos. 

média   400.000,00 300.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. Fundação 

2. Universida-

de 

3. ONG 

UGRHi 

1.4 

Modernização e ampli-

ação da rede de quan-

tidade das águas 

Modernizar e instalar de esta-

ções telemétricas de monitora-

mento hidroclimatico e/ou fluvi-

ométrico 

Implantar prioritariamente 1 

ou mais estações telemétri-

cas de monitoramento hi-

droclimático e/ou fluviomé-

trico. 

Implantar prioritariamente 1 

ou mais estações telemétri-

cas de monitoramento hi-

droclimático e/ou fluviomé-

trico; e 

Modernizar 1 estação (...). 

Implantar prioritariamente 1 

ou mais estações telemétri-

cas de monitoramento hidro-

climático e/ou fluviométrico; 

e 

Modernizar 1 estação (...). 

alta 150.000,00 300.000,00 300.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. Fundação 

3. Universida-

de 

4. ONG 

cursos d'água em bacias 

hidrográficas críticas, 

conf. o plano 

1.5 
Garantia da segurança 

hídrica (estudos) 

Elaborar diagnóstico e balanço 

hídrico e estudo da garantia da 

segurança hídrica 

  

Elaborar prioritariamente 1 

ou mais diagnósticos hidro-

lógicos e balanços hídricos 

detalhados com apontamen-

to de trechos críticos. 

Elaborar prioritariamente 1 

ou mais estudos de conflitos 

em áreas críticas em recursos 

hídricos com a proposição de 

um plano de contingências. 

média   200.000,00 400.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. Fundação 

2. Universida-

de 

3. ONG 

cursos d'água em bacias 

hidrográficas críticas, 

conf. o plano 

1.7 

Fontes pontuais ou 

difusas de poluição das 

águas 

Levantar e/ou cadastar fontes 

de pontuais ou difusas de polui-

ção das águas 

  

Levantar/cadastrar priorita-

riamente as áreas de des-

carte irregular de r.s., li-

xões, aterros controlados e 

sanitários. 

Levantar/cadastrar prioritari-

amente os postos de com-

bustíveis e áreas de armaze-

namento de produtos poten-

cialmente poluidores. 

média   200.000,00 200.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. Fundação 

2. Universida-

de 

3. ONG 

UGRHi 

2.1 
Plano de bacia hidro-

gráfica 

Atualizar o plano de bacia hi-

drográfica 
  

Atualizar o plano de bacia 

hidrográfica, prioritariamen-

te. 

Atualizar o plano de bacia 

hidrográfica, prioritariamen-

te. 

baixa   350.000,00   

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. Fundação 

3. Universida-

de 

4. ONG 

UGRHi 

3.1 

Melhoria de sistemas 

de esgotamento sani-

tário 

Projetos e obras de sistemas de 

esgotamento sanitário, em 

áreas urbanas ou rurais, bem 

como de tratamento de resí-

duos sólidos e líquidos proveni-

entes de ETE ou de ETA. 

Elaborar prioritariamente: 

1 projeto de esgotamento 

sanitário; 

1 serviço de modernização 

de ETE; e/ou 

1 ampliação de ETE. 

Elaborar/executar prioritari-

amente 3 ou mais projetos, 

serviços ou obras de trata-

mento de lodo de ETA, ETE 

de aterro e/ou ETE conven-

cional. 

Elaborar prioritariamente 2 

ou mais projetos de esgo-

tamento sanitário; 

Executar prioritariamente: 

2 ou mais serviços de mo-

dernização ou ampliação de 

ETE; 

2 ou mais projetos de tra-

tamento de lodo de ETA; 

5 ou mais obras em esgo-

tamento sanitário em ETE 

de aterros ou tratamento de 

lodo de ETA. 

Elaborar prioritariamente 2 

ou mais projetos de esgota-

mento sanitário; 

Executar prioritariamente: 

2 ou mais serviço de moder-

nização ou ampliação de ETE; 

2 ou mais projetos de trata-

mento de lodo de ETA; 

6 ou mais obras em esgota-

mento sanitário, em ETE de 

aterros ou tratamento de 

lodo de ETA. 

alta 1.850.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessio-

nária 

municípios 

3.2 
Melhoria de sistemas 

de resíduos sólidos 

Projetos e obras de sistemas de 

coleta, tratamento e disposição 

final ou outras ações de manejo 

de resíduos sólidos, nos casos 

em que há comprometimento 

dos recursos hídricos. 

Elaborar prioritariamente 2 

projetos. 

Elaborar prioritariamente 2 

ou mais projetos e/ou exe-

cutar prioritariamente 2 ou 

mais obras. 

Elaborar prioritariamente 2 

ou mais projetos e/ou execu-

tar prioritariamente 2 ou 

mais obras. 

alta 300.000,00 550.000,00 550.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessio-

nária 

municípios 

3.3 

Melhoria de sistemas 

de drenagem de águas 

pluviais 

Projetos e obras de sistemas 

urbanos de drenagem de águas 

pluviais e ações com vistas a 

promover a contenção da polui-

ção difusa. 

Elaborar/executar prioritari-

amente 4 projetos e/ou 

obras. 

Elaborar/executar prioritari-

amente 2 projetos e/ou 

obras. 

Elaborar/executar prioritari-

amente 2 projetos e/ou 

obras. 

alta 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessio-

nária 

municípios 

3.4 

Prevenção e controle 

da erosão do solo ou 

do assoreamento dos 

corpos d'água 

Serviços (obras) 
Elaborar/executar prioritari-

amente 1 projeto e/ou obra. 

Elaborar/executar prioritari-

amente 2 projetos e/ou 

obras. 

Elaborar/executar prioritari-

amente 3 projetos e/ou 

obras. 

média 300.000,00 900.000,00 1.425.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. CATI 

3. associação 

rural 

4. fundação 

municípios 
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PDC ação descrição 2018 e 2019 médio longo prioridade 2018 e 2019 médio longo fonte executores 

potenciais 
abrangência 

4.1 
Proteção dos corpos 

d'água 

Financiar projetos, obras ou 

ações de proteção dos corpos 

d'água 

Executar: 

1 ou mais projetos; e 

1 ou mais serviços de prote-

ção dos corpos d'água. 

Executar: 

1 ou mais projetos; e 

1 ou mais serviços de prote-

ção dos corpos d'água. 

Executar: 

1 ou mais projetos; e 

1 ou mais serviços de prote-

ção dos corpos d'água. 

alta 250.000,00 300.000,00 300.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessio-

nária 

bacias hidrográficas 

críticas conf. plano, 

prioritariamente 

4.2 

Recomposição da co-

bertura vegetal, com 

destaque para a vege-

tação ciliar e a prote-

ção de nascentes. 

Financiar ações de recomposi-

ção da cobertura vegetal 

Elaborar/executar prioritari-

amente: 

1 ou mais projetos de re-

composição da cobertura 

vegetal; e 

1 ou mais serviços de re-

composição da cobertura 

vegetal. 

Elaborar/executar prioritari-

amente: 

2 ou mais projetos de re-

composição da cobertura 

vegetal; e 

3 ou mais serviços de re-

composição da cobertura 

vegetal. 

Elaborar/executar prioritari-

amente: 

2 ou mais projetos de recom-

posição da cobertura vegetal; 

e 

3 ou mais serviços de recom-

posição da cobertura vegetal. 

alta 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

qualquer enti-

dade 

bacias hidrográficas 

críticas conf. plano, 

prioritariamente 

5.1 
Controle de perdas nos 

sistemas 

Projetos, obras e serviços para 

o controle de perdas nos siste-

mas de abastecimento dos 

diferentes setores usuários de 

água, com ênfase nas redes 

públicas de abastecimento. 

Executar prioritariamente 3 

ou mais obras ou serviços. 

Executar prioritariamente 3 

ou mais obras ou serviços. 

Executar prioritariamente 3 

ou mais obras ou serviços. 
alta 1.325.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessio-

nária 

municípios 

6.2 

Garantia da segurança 

hídrica (serviços e 

obras) 

Executar empreendimentos com 

vistas a garantir a oferta de 

água para o abastecimento 

humano 

Executar prioritariamente 1 

ou mais empreendimentos 

com vistas a garantir a 

oferta de água para o abas-

tecimento humano. 

Executar prioritariamente 1 

ou mais empreendimentos 

com vistas a garantir a 

oferta de água para o abas-

tecimento humano. 

Executar prioritariamente 1 

ou mais empreendimentos 

com vistas a garantir a oferta 

de água para o abastecimen-

to humano. 

alta 150.000,00 400.000,00 500.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessio-

nária 

municípios, preferenci-

almente em consórcio 

7.1 Apoio à defesa civil 

Implantar sistemas de apoio à 

Defesa Civil para monitoramen-

to e alerta de eventos extremos 

  

Implantar prioritariamente: 

1 ou mais sistemas de apoio 

à Defesa Civil para monito-

ramento e alerta de eventos 

extremos. 

  média   300.000,00   

1. Cota-

parte 

2. Defesa 

Civil 

1. Defesa Civil 

UGRHi, preferencialmen-

te, ou em municípios 

críticos quanto à drena-

gem de águas pluviais 

7.3 
Manejo de ambientes 

aquáticos 

Executar serviços de manejo de 

ambientes aquáticos 

Executar prioritariamente 1 

ou mais serviços de manejo 

de ambientes aquáticos para 

formação de reservatório. 

      70.000,00         bacia hidrográfica 

8.1 
Treinamento e capaci-

tação técnica 

Elaborar empreendimentos em 

treinamento e capacitação em 

recursos hídricos 

Executar prioritariamente 1 

ou mais empreendimentos 

em treinamento e capacita-

ção em recursos hídricos. 

Executar prioritariamente 2 

ou mais empreendimentos 

em treinamento e capacita-

ção em recursos hídricos. 

Executar prioritariamente 2 

ou mais empreendimentos 

em treinamento e capacita-

ção em recursos hídricos. 

alta 100.000,00 300.000,00 300.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Municí-

pios 

qualquer enti-

dade 
UGRHi 

8.2 Atividades educativas 
Elaborar empreendimento em 

atividades educativas 

Executar prioritariamente 1 

ou mais empreendimentos 

em atividades educativas. 

Executar prioritariamente 2 

ou mais empreendimentos 

em atividades educativas. 

Executar prioritariamente 2 

ou mais empreendimentos 

em atividades educativas. 

alta 150.000,00 400.000,00 400.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Municí-

pios 

qualquer enti-

dade 
sem definição 

8.3 

Ações de comunicação 

social e difusão de 

informações 

Realizar/organizar eventos   
Realizar/organizar prioritari-

amente 1 ou mais eventos 

Realizar/organizar prioritari-

amente 1 ou mais eventos 
baixa   150.000,00 175.000,00 

1. Cota-

parte 

2. Co-

brança 

qualquer enti-

dade 
UGRHi 
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2.4. AÇÕES DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO 

São as ações de gestão e articulação para o melhor gerenciamento dos 

recursos hídricos na bacia: 

• Alocação de recursos para implantação de ações/programas de edu-

cação ambiental a partir de outras fontes de recursos financeiros; 

• Dar publicidade aos trabalhos do CBH; 

• Estimular a maior participação das entidades no CBH-BPG; 

• Busca de maior apoio político para implantação de ações financiá-

veis ou de gestão no âmbito do CBH-BPG; 

• Promover parceria com FURNAS e outras entidades; 

• Ampliação da rede de monitoramento ambiental; 

• Aumento da fiscalização em recursos hídricos e saneamento; 

• Gestão para maior controle do uso da água subterrânea; 

• Implantação da outorga integrada com foco no balanço hídrico e em 

bacias críticas; 

• Incentivar a retomada da implantação do sistema de tratamento de 

esgotos de Bebedouro; 

• Gestão para o aumento da eficiência de tratamento nos sistemas de 

tratamento de efluentes; 

• Prospecção de maiores investimentos em recursos hídricos e sane-

amento; 

• Implantação de coleta seletiva nos municípios; 

• Fomento à pesquisa e implantação de novos aterros sanitários; 

• Discutir e propor melhor estrutura e estratégia de fiscalização em 

recursos hídricos e áreas correlatas. 

 


