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LISTA DE ABREVIAÇÕES E DEFINIÇÕES 

abreviação significado 

AGEM Agência Metropolitana da Baixada Santista 

ANA Agência Nacional de Águas 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APP Área de Preservação Permanente 

CATI Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (São Paulo) 

CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (São Paulo) 

CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONDESB Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista 

CORHi Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

CRH Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

CT-PG Câmara Técnica de Planejamento e Gestão 

CT-S UM Câmara Técnica de Saneamento e Usos Múltiplos 

DAEE Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo 

DBO5,20 ou 
DBO 

Demanda bioquímica (consumo) de oxigênio da degradação do material orgânico de uma 
amostra de água ou efluente mantida a 20°C durante 5 dias 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETE Estação de Tratamento de Esgoto 

FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo 

ONG Organização Não Governamental 

PDC Programa de Duração Continuada 

PERH Plano Estadual de Recursos Hídricos (São Paulo) 

PRIMAC Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas 

Relatório 
Zero 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, 
2000 

RMBS Região Metropolitana da Baixada Santista 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SIBH Sistema Integrado de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo 

SIG Sistema de Informações Geográficas 

SIGRH Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo 

Fonte: diversas. 
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APRESENTAÇÃO 

Este relatório consubstancia o detalhamento de cada ação prevista do 

curto prazo do Plano de Bacia Hidrográfica para o Quadriênio 2008-2011 do 

Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, conforme a estrutura a 

seguir: 

• Identificação 

• Introdução 

• Justificativa 

• Objetivo 

• Plano de Trabalho 

• Cronograma Físico-financeiro 

• Resultados Esperados 

O Plano de Ações é re-apresentado no anexo. 

Trata-se de relatório previsto no contrato nº. 002/2008 firmado entre a 

AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA e a VM ENGENHARIA DE 

RECURSOS HÍDRICOS SS LTDA., inscrita no CNPJ sob o 

nº. 04.257.647/0001-54 e sediada à Rua Dom Pedro II, nº 1.241, São Carlos - 

SP. 
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1. AÇÃO 01 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 01 - Estabelecer e disponibilizar a base de dados de recursos hídricos 

e saneamento ambiental do CBH-BS integrados às bases de dados dos órgãos 

públicos (federais, estaduais, municipais, de ensino e outros). 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.1 

• Meta do plano 1.1.1a 

1.2. INTRODUÇÃO 

Este empreendimento trata-se de uma implantação de uma base de dados 

com informações sobre recursos hídricos e saneamento ambiental para o 

comitê da Baixada Santista, pois a única base de dados existente foi elaborada 

no relatório 1, entretanto, esta é pouco divulgada e pouco trabalhada devido à 

falta de profissionais capacitados para a utilização desta. 

Neste sentido esta ação fará com que haja uma melhoria na base 

existente, treinará pessoal para que haja atualização da base e disponibilizará 

os dados, fornecendo acesso ao público interessado para estudos posteriores. 

Para isto, os dados e resultados devem ser compostos por sistemas 

abertos, ou seja, arquivos digitais com extensões que permitam acesso público 

e que sejam passíveis de integração com a base existente. Caso o software 

implementado não seja livre, a licença para utilização deste deverá ser 

fornecida pelo executor da base de dados. 

Para a definição do formato de disponibilização das informações é 

interessante que haja a participação dos potenciais usuários no 

desenvolvimento do sistema. O sistema adotado terá que ser compatível com 
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os sistemas adotados, pela ordem, agência de bacia caso exista, Secretaria do 

Meio Ambiente e Governo do Estado de São Paulo. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

1.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A base de dados existente na CBH-BS é deficitária e indisponível ao 

público. Este empreendimento supriria a falta de dados relativos à bacia por 

meio de articulação com outros órgãos e desenvolvimento de estudos para a 

coleta de dados. A disponibilização desta base facilitaria o desenvolvimento de 

projetos e estudos para a melhoria da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. 

1.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento enquadra-se no PDC 1 - BASE DE DADOS, 

CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - BASE, pois se trata de um 

estabelecimento de base de dados, para apoio e alimentação do Sistema de 

planejamento e controle em recursos hídricos. Isto justifica a compatibilidade 

do empreendimento com a linha temática planejamento e gerenciamento de 

recursos hídricos, com área de atuação em planejamento e gerenciamento de 

bacias hidrográficas e informações para a gestão de recursos hídricos, pois o 

empreendimento ainda tem o caráter de disponibilização desta base de dados. 

Ao considerar a integração das bases dos órgãos públicos a esta base, 

pode-se relacionar este empreendimento ao PDC 2, pois para que isto ocorra 

terá que haver uma articulação Institucional com entidades públicas 

relacionadas aos recursos hídricos. 

1.4. OBJETIVO 

Elaborar base de dados para apoio e alimentação de um sistema de 

planejamento e controle de recursos hídricos, produzindo interativamente 

dados e informações, de modo a permitir a evolução das condições das bacias 

em termos qualitativos e quantitativos. Além de obter a base de dados de 
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órgão públicos relativos aos recursos hídricos por meio de articulação com 

estes.  

1.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 1 - Metas e estratégias para a implantação da ação 01 

Meta Forma de realização Materiais utilizados 

Solicitar ao comitê o CD com a base 
de dados do Relatório 1 

CD Relatório 1 

Verificar os dados disponíveis e 
acrescentar junto a outras fontes 
dados disponíveis e relativos a 
recursos hídricos e saneamento 
ambiental 

Software para a composição do 
banco de dados 

1 - Apropriar-se da base de 
dados do Relatório de Situação 
de 2006 da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista (Relatório 1) e 
integrar as informações de 
órgãos públicos 

Articular com órgãos como o DAEE, 
DNPM, CETESB, AGEM, Prefeituras, 
Universidades e outras fontes que 
forem viáveis. 

  

Cadastro de usos não outorgados, 
fontes de poluição, cadastro de 
APPs, focos de inundação, erosão e 
deslizamentos 

GPS, planos municipais de 
macrodrenagem e outras fontes 2 - Coletar e incorporar dados 

informais 

Pesquisa bibliográfica Livros, teses, artigos e outros 

3 - Elaborar a base de dados 
Desenvolvimento ou utilização de 
um software para armazenamento 
da base de dados 

Computadores 

Capacitar pessoas do Comitê, para o 
funcionamento e atualização da 
base de dados 

Fornecimento de 2 computadores 
para a CBH-BS com configuração 
adequada para o funcionamento 
da base. 

4 - Treinamento 

Fornecer software utilizado para 
implementação da base de dados, 
sendo que se for um software pago, 
será necessário disponibilizar licença 

Software com a base de dados  

5 - Disponibilização dos dados 
Criar um portal de divulgação ou 
incorporar no portal existente as 
informações coletadas 
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1.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 2 – Cronograma físico-financeiro da ação 01 

empreendimento: Ação 01 - Estabelecer e disponibilizar a base de dados de recursos hídricos e saneamento ambiental do CBH-BS 
integrados às bases de dados dos órgãos públicos (federais, estaduais, municipais, de ensino e outros) 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 

Apropriar-se da base de dados 
do Relatório de Situação de 2006 
da Baixada Santista (Relatório 1) 
e integrar as informações de 
órgãos públicos  

3 meses             75.000,00 

2 Coletar e incorporar dados 
informais 

3 meses             75.000,00 

3 Elaborar a base de dados 6 meses             75.000,00 

4 Treinamento  2 meses              

5 Disponibilização dos dados  1 mês             75.000,00 

total 300.000,00 
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1.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Organização, implantação e apoio técnico e administrativo ao Comitê 

da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista; 

• Operacionalização de um sistema integrado de cadastro, outorga e 

cobrança; 

• Apoio às entidades básicas do SIGRH e associações de usuários de 

recursos hídricos; 

• Projeto, implantação e gestão do sistema de planejamento, avaliação 

e controle; 

• Projeto, implantação e gestão do sistema de informações aos 

usuários e público em geral; 

• Projeto, implantação e gestão de sistema de informações ambientais 

de recursos hídricos; 

• Articulação institucional com entidades públicas relacionadas aos 

recursos hídricos. 
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2. AÇÃO 02 

2.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 02 - Complementar o cadastro de usuários de recursos hídricos da 

Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.2 

• Meta do plano 1.1.2a 

2.2. INTRODUÇÃO 

Este cadastro trata-se de uma ficha cadastral seguindo os mesmos 

padrões do cadastro de usuários em recursos hídricos da ANA, a importância 

de seu desenvolvimento é devido à implantação da cobrança pelo uso da água 

da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. 

Existe um cadastro de outorgas no DAEE, onde descreve o tipo de uso e 

os respectivos usuários. Entretanto, não são todos os usuários de água que 

possuem outorgas, sendo necessário um trabalho de campo para identificação 

de usuários clandestinos. 

A implantação da cobrança da água incentivará os usuários no uso 

consciente deste recurso, na medida em que a quantidade utilizada será 

cobrada do usuário. 

2.3. JUSTIFICATIVA 

2.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O cadastro de usuários de recursos hídricos é essencial para a 

implementação da cobrança da água na Bacia Hidrográfica da Baixada 

Santista. Como o início da cobrança está previsto para 2009, o cadastro de 

usuários torna-se uma ação emergencial. 
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2.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no PDC 1 por se tratar de um 

levantamento para apoio ao Sistema de Planejamento de Recursos Hídricos, 

mas também se enquadra no PDC 2 dentro do ponto de vista que também é 

uma ação que dá suporte ao desenvolvimento, implementação e 

operacionalização de um Sistema integrado de cadastro, outorga e cobrança. 

Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA 

TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

tendo como estratégias o apoio técnico e administrativo aos Comitês de Bacias 

Hidrográficas e às entidades básicas do SIGRH na complementação deste 

cadastro e a elaboração de estudos para viabilizar a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e acompanhamento de 

sua implantação e dos seus impactos. 

2.4. OBJETIVO 

Complementar o cadastro de usuários de recursos hídricos, identificando 

usos não outorgados para subsídio à implantação da cobrança da água na 

bacia em questão. 

2.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 3 - Metas e estratégias para a implantação da ação 02 

Meta Forma de realização Materiais 
utilizados 

1 - Elaborar ficha cadastral de usuários de 
recursos hídricos 

Desenvolvimento ou utilização de um 
software para armazenamento da base de 
dados 

Computadores 

2 - Apropriar-se da base de dados de 
cadastro de usuários da ANA e do cadastro 
de outorgas do DAEE 

Articular com DAEE e ANA para a coleta 
de dados   

3 - Coletar e incorporar dados não oficiais Cadastro de usos não outorgados GPS 

4 - Elaborar a base de dados 
Desenvolvimento ou utilização de um 
software para armazenamento da base de 
dados 

Computadores 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

20

2.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 4 – Cronograma físico-financeiro da ação 02 

empreendimento: Ação 02 - Complementar o cadastro de usuários de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Elaborar ficha cadastral de usuários 
de recursos hídricos 

1 mês             70.000,00 

2 
Apropriar-se da base de dados de 
cadastro de usuários da ANA e do 
cadastro de outorgas do DAEE 

1 mês             - 

3 Coletar e incorporar dados não 
oficiais 

5 meses             70.000,00 

4 Elaborar a base de dados 4 meses             72.000,00 

totais 212.000,00 
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2.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Operacionalização de um sistema de cadastro de usuários 

Integração com o cadastro do DAEE e ANA 

Subsídios para a implantação da cobrança 
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3. AÇÃO 03 

3.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 03 - Elaborar base de dados ambientais e cartográficas dos 

municípios do CBH-BS 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.2 

• Meta do plano 1.1.2a 

3.2. INTRODUÇÃO 

O intuito desta ação é que cada município contenha um atlas ambiental 

para subsídio ao planejamento urbano, pois apenas um município contém esta 

base dos 9 municípios constituintes.  

Para a realização desta ação é necessário previamente que se incorpore a 

base de dados proveniente do relatório de Situação da Bacia Hidrográfica da 

Baixada Santista de 2006, para que não haja sobreposição de trabalho e 

informações. 

Para isto, os dados e resultados devem ser compostos por sistemas 

abertos, ou seja, arquivos digitais com extensões que permitam acesso público 

e que sejam passíveis de integração com a base existente. Caso o software 

implementado não seja livre, a licença para utilização deste deverá ser 

fornecida pelo executor da base. 

Consiste em um completo diagnóstico ambiental urbano da cidade e de 

seu entorno, em formato cartográfico, que serão disponibilizados em CD-ROM 

e impresso. 

O levantamento inclui áreas como saneamento ambiental, paisagismo e 

urbanismo, e será utilizado tanto para educação ambiental como para o 

planejamento urbano da cidade. 
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3.3. JUSTIFICATIVA 

3.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Elaborar uma base de dados ambientais e cartográficas dos municípios do 

CBH-BS, significa desenvolver um diagnóstico ambiental dos municípios com 

informações espacializadas para melhor leitura dos dados, além de auxiliar o 

planejamento urbano das cidades e auxiliar na conscientização dos problemas 

municipais existentes por meio de educação ambiental.  

3.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no PDC 1 por se tratar de um 

levantamento e estudo para apoio ao Sistema de Planejamento de Recursos 

Hídricos. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA 

TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, pois 

apóia a execução de empreendimentos que tem por objetivo o aspecto do 

planejamento, estimulando o controle social por meio da articulação local e da 

utilização de processos participativos, contribuindo para a busca de um modelo 

de desenvolvimento estruturado na sustentabilidade socioambiental, o que liga 

intrinsecamente com a proposta do desenvolvimento de um atlas ambiental 

municipal. 

3.4. OBJETIVO 

Elaborar uma base de dados ambiental e cartográfica para os municípios 

constituintes da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, obtendo como produto 

um atlas ambiental municipal. 
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3.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 5 - Metas e estratégias para a implantação da ação 03 

Meta Forma de realização Materiais utilizados 

1 - Apropriar-se da base de 
dados ambientais e 
cartográficas do Relatório de 
Situação de 2006 da Bacia 
Hidrográfica da Baixada 
Santista (Relatório 1) 

Solicitar ao comitê o CD com a base de 
dados ambientais e cartográficos do 
Relatório 1 

CD Relatório 1 

Cadastro de fontes de poluição, cadastro de 
APPs, focos de inundação, erosão e 
deslizamentos 

Planos municipais de 
macrodrenagem, planos 
diretores municipais e 
outras fontes 2 - Coletar e incorporar dados  

Pesquisa bibliográfica 
Livros, teses, artigos e 
outros, produtos 
cartográficos 

3 - Elaborar a base de dados 
Desenvolvimento ou utilização de um 
software para armazenamento da base de 
dados 

Computadores 

Elaborar um mapa base, contendo a 
hidrografia, curvas de nível, estradas e 
limites municipais e das sub-bacias 

Elaborar o mapa geológico  

Elaborar o mapa geomorfológico 

Elaborar o mapa pedológico 

Elaborar o mapa de isoietas  

Elaborar o mapa de rede hidrometeorológica 

Elaborar a carta de declividade 

Elaborar um mapa de uso e ocupação do 
solo 

Elaborar um mapa de materiais 
inconsolidados 

Elaborar uma carta de suscetibilidade à 
erosão  

Elaborar uma carta de vulnerabilidade de 
aquíferos 

4 -Elaborar a base 
cartográfica dos municípios 
da Baixada Santista em 
escala 1:50.000 

Elaborar uma carta com a identificação das 
APPs segundo a legislação vigente 

Elaborar uma carta de zoneamento 
geoambiental de cada município constituinte 
da bacia hidrográfica da Baixada Santista 

Elaborar mapa com ocupações irregulares 

4 -Elaborar a base 
cartográfica dos municípios 
da Baixada Santista em 
escala 1:50.000 Elaborar mapa com rede de abastecimento 

de água, rede de esgotamento sanitário e 
de microdrenagem 

- Computadores; 
- Imagens de satélite; 
- GPS; 
- Software que trabalhe em 
ambiente SIG. 
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3.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 6 – Cronograma físico-financeiro da ação 03 

empreendimento Ação 03 - Elaborar base de dados ambientais e cartográficas dos municípios do CBH-BS 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 

Apropriar-se da base de dados ambientais e 
cartográficas do Relatório de Situação de 
2006 da Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista (Relatório 1) 

1 mês             127.500,00 

2 Coletar e incorporar dados informais 3 mês             127.500,00 

3 Elaborar a base de dados 3 meses             127.500,00 

4 Elaborar a base cartográfica dos municípios 
da Baixada Santista em escala 1:50.000 

9 meses             127.500,00 

totais     510.000,00 
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3.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Elaboração/entrega de 8 atlas ambientais municipais em formato digital e 

analógico. 

Elaboração/entrega de software com a Base de dados ambiental e 

cartográfica. Caso o software não seja livre também será necessária a licença 

para posterior utilização e atualização. 
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4. AÇÃO 04 

4.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 04 - Complementar o Programa Regional de Identificação e 

Monitoramento de Áreas Críticas de Inundação, Erosão, Deslizamentos 

(PRIMAC) 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.2 

• Meta do plano 1.1.2a 

4.2. INTRODUÇÃO 

Conforme os PRIMACs I, II e III, a Região Metropolitana da Baixada 

Santista, tem uma área de drenagem que perfaz cerca de 2.789 m². Está 

conformada pelas escarpas da Serra do Mar e a linha da orla marítima e possui 

duas ilhas estreitamente ligadas ao continente: São Vicente e Santo Amaro. 

Quanto às inundações, as ocorrências em áreas urbanas são provocadas 

por chuvas e deficiências da rede coletora, em todos os municípios, sendo em 

alguns ocorrem com maior freqüência e locais, enquanto outros em menor 

número. De acordo com o DAEE, as áreas urbanas dos nove municípios são 

assoladas pela alta vulnerabilidade de enchentes, devido a chuvas convectivas 

e orográficas, persistentes, chuvas de intensidades moderadas com durações 

prolongadas, combinadas, com efeito, das marés. 

Os processos erosivos continentais são do tipo escorregamento (nas 

encostas e nos vales), erosão lateral (em canais de drenagem), erosão laminar 

(de ampla distribuição), erosão linear, na forma de sulcos e ravinas (associada 

a escorregamentos nas encostas e localmente em terraços marinhos). Como 

conseqüência dos processos de erosão, principalmente nas encostas e nos 
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vales, resultam os de assoreamento, que são muito intensos nas regiões 

costeiras. 

Os PRIMACs anteriores trabalharam com: 

• Identificação de Áreas Críticas, qualificação, quantificação e 

elaboração de reuniões de comprometimentos com os parceiros 

municipais, estaduais, federais e da iniciativa privada. 

• Levantamentos, relatórios fotográficos, análises das áreas (causas e 

efeitos) e cadastros. 

• Proposição e avaliação de intervenções, ações e investimentos em 

obras e serviços, visando a prevenção e correção de causas e efeitos 

dos processos críticos. 

• Consolidação das propostas mais viáveis de intervenção, fechamento 

do relatório final, apresentação em audiências públicas para o Comitê 

das Bacias Hidrográficas, CONDESB/AGEM. 

Neste PRIMAC – IV o propósito é de transformar estas informações em um 

banco de dados em ambiente de SIG, para que haja maior facilidade na busca 

de informações e na atualização dos dados. Os dados e informações dessas 

áreas críticas deverão ser contínua e permanentemente atualizados pela AGEM 

e municípios, onde serão possíveis a divulgação e disseminação, de forma 

organizada, das informações relacionadas e espacializadas. 

4.3. JUSTIFICATIVA 

4.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O recurso ao Sistema de Informação Geográfica, enquanto poderosa 

ferramenta de análise espacial possibilita e maximiza a delimitação, 

classificação, análise e gestão de áreas territoriais de acordo com o seu 

potencial natural, oferecendo uma maior facilidade na busca de informações e 

na atualização dos dados. 
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4.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no PDC 1 por se tratar de um 

levantamento e estudo para apoio ao Sistema de Planejamento de Recursos 

Hídricos. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA 

TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, pois 

apóia a execução de empreendimentos que tem por objetivo o aspecto do 

planejamento, estimulando o controle social por meio da articulação local e da 

utilização de processos participativos, contribuindo para a busca de um modelo 

de desenvolvimento estruturado na sustentabilidade socioambiental, o que liga 

intrinsecamente com a proposta do desenvolvimento de um Programa Regional 

de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas de Inundação, Erosão, 

Deslizamentos. 

4.4. OBJETIVO 

O objetivo do Plano Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas 

Críticas de Inundações, Erosões e Deslizamentos da Região Metropolitana da 

Baixada Santista – PRIMAC é o de orientar as decisões dos poderes públicos, 

seus entes e agentes, acerca de medidas preventivas e corretivas das causas e 

efeitos de inundações, erosões e deslizamentos. 

Nesta etapa o Programa prevê a formação e consolidação das informações 

geradas nos PRIMACs anteriores em um ambiente SIG, para que possa ser 

atualizado continuamente, além de formar um banco de dados completo sobre 

o assunto, tornando a divulgação e a disseminação das informações de forma 

espacializadas. 
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4.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 7 - Metas e estratégias para a implantação da ação 04 

Meta Forma de realização 

Ida a campo com um GPS para coletar as coordenadas geográficas dos 
locais críticos identificados no PRIMACs anteriores 

Montagem de um banco de dados geográfico 
1 - Criar banco de dados 
em ambiente SIG 

Georreferenciamento das informações anteriores 

Informações cadastrais 2 - Segmentar as 
informações por tipo Informações temáticas 

Caso existam mais áreas críticas, fazer o cadastro e incorporar no banco de 
dados. 3 - Complementar as áreas 

identificadas Marcar as áreas identificadas e já remediadas, prevendo um monitoramento 
e atualização deste tipo de ocorrência na região. 

Capacitar pessoas do contratante, para o funcionamento e atualização da 
base de dados geográfica. 

4 – Treinamento 
Fornecer software utilizado para implementação da base de dados, sendo 
que se for um software pago, será necessário disponibilizar licença. 

5 – Disponibilizar as 
informações 

Criar um portal de divulgação ou incorporar no portal existente as 
informações coletadas 
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4.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 8 – Cronograma físico-financeiro da ação 04 

empreendimento Ação 04 - Complementar o Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas de 
Inundação, Erosão, Deslizamentos (PRIMAC) 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Criar banco de dados em ambiente 
SIG 

1 mês             60.000,00 

2 Segmentar as informações por tipo 2 meses              

3 Complementar as áreas 
identificadas 

3 meses             60.000,00 

4 Treinamento 2 meses              

5 Disponibilizar as informações 2 meses             60.000,00 

totais 180.000,00 
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4.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Desenvolvimento de uma base de dados geográfico abordando temas 

com inundações, erosões e deslizamentos; 

• Monitoramento, atualização e disponibilização da base de dados 

geográfico; 

• Capacitação de pessoal. 

4.8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• AGEM. PRIMAC - Programa Regional de Identificação e 

Monitoramento de Áreas Críticas de Inundações, Erosões e 

Deslizamentos da Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS. 

RELATÓRIO FINAL. Contrato n° AGEM 001/02. AGEM/FEHIDRO. 

2002. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

33

5. AÇÃO 05 

5.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 05 - Identificar novos mananciais e caracterizar sua disponibilidade 

hídrica com foco no abastecimento urbano e de áreas portuárias e retro-

portuárias. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.2 

• Meta do plano 1.1.2c 

5.2. INTRODUÇÃO 

A escassez de água é um problema cada vez mais decorrente. O problema 

de disponibilidade hídrica na Baixada Santista refere-se à distribuição dessa 

demanda com relação à localização dos mananciais, sobrecarregando estes. 

A identificação de novos mananciais supriria esta criticidade na Baixada 

Santista, abrandando a utilização de algumas sub-bacias que estão 

trabalhando na sua capacidade máxima. 

5.3. JUSTIFICATIVA 

5.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Na Baixada Santista a distribuição da demanda com relação à localização 

dos mananciais é a principal dificuldade. A busca por novos mananciais 

diminuiria a demanda em alguns mananciais que já são críticos quanto à sua 

disponibilidade. 
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5.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no PDC 1 por se tratar de um 

levantamento e estudo para apoio ao Sistema de Planejamento de Recursos 

Hídricos. 

Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA 

TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, pois 

apóia a execução de empreendimentos que tem por objetivo o aspecto do 

planejamento, estimulando o controle social por meio da articulação local e da 

utilização de processos participativos, contribuindo para a busca de um modelo 

de desenvolvimento estruturado na sustentabilidade socioambiental. 

A relação entre aquele PDC e esta linha temática com a proposta do 

desenvolvimento de um Programa Regional de Identificação e Monitoramento 

de Áreas Críticas de Inundação, Erosão, Deslizamentos é evidente. 

5.4. OBJETIVO 

• Identificar novos mananciais  

• Realizar um estudo de disponibilidade hídrica com foco no 

abastecimento urbano e de áreas portuárias e retro-portuárias. 
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5.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 9 - Metas e estratégias para a implantação da ação 05 

Meta Forma de realização 

Trabalho de campo - para identificação dos possíveis mananciais 

Capacidade volumétrica 
1 - Identificar possíveis 
mananciais 

Verificação do enquadramento do curso (classe 1) 

Verificação da vazão disponível 

Estudos fluviométricos com base em parâmetros hidrológicos. 

Medições de vazão e definição de uma curva chave para a seção 

Relação entre vazão e área de contribuição 

Fazer análise da qualidade das águas 

Avaliação dos impactos na quantidade e qualidade, por meio de modelagem 
matemática, para os municípios situados a jusante da captação. 

Caracterizar o tipo de uso 

2 - Realizar estudo de 
disponibilidade hídrica nos 
potenciais mananciais 
identificados 

Verificar a demanda local e a viabilidade de transporte para abastecimento 
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5.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 10 – Cronograma físico-financeiro da ação 05 

empreendimento Ação 05 - Identificar novos mananciais e caracterizar sua disponibilidade hídrica com foco no abastecimento 
urbano e de áreas portuárias e retro-portuárias. 

item Discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Identificar possíveis mananciais 4 meses             140.000,00 

2 
Realizar estudo de disponibilidade 
hídrica nos potenciais mananciais 
identificados 

9 meses             140.000,00 

totais     280.000,00 
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5.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Identificação de novos mananciais 

• Caracterização da disponibilidade hídrica destes 

• Estudos quali-quantitativos destes 

• Avaliação dos impactos na quantidade e qualidade, por meio de 

modelagem matemática, para os municípios situados a jusante da 

captação 
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6. AÇÃO 06 

6.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 06 - Elaborar plano de gerenciamento de risco de contaminação dos 

recursos hídricos por derramamento de cargas perigosas. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.2 

• Meta do plano 1.1.2c 

6.2. INTRODUÇÃO 

Um plano de gerenciamento de risco é necessário para a Bacia 

Hidrográfica da Baixada Santista pela quantidade de acidentes por transporte 

de cargas perigosas existentes na região, o grande número de passivos 

ambientais existentes, a carência da região em tratamento de esgoto e outros 

fatores. 

Alguns fatores aumentam o risco de contaminação como: a falta de APP 

dos corpos hídricos, a falta de fiscalização e monitoramento dos 

contaminantes. Para a contaminação do lençol freático, o tipo de solo 

permeável, o tipo de granulometria e a textura do solo são atributos que 

aumentam o risco de contaminação. O cálculo do risco é uma etapa 

fundamental para a priorização das metas e ações. 

A confecção dos planos de metas, ações e investimentos, com prioridades 

definidas, torna o plano de gerenciamento de risco algo exeqüível. As metas 

são uma forma de monitoramento para o cumprimento das ações, além de 

prever qual seria o objetivo maior destas ações. 
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6.3. JUSTIFICATIVA 

6.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Justifica-se um plano de gerenciamento de risco de contaminação dos 

recursos hídricos para a Bacia em questão devido à grande quantidade de 

fontes poluidoras existentes. Para que se haja na prevenção destas 

contaminações e não nas remediações de algo já efetuado.  

6.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no PDC 1 por se tratar de um 

levantamento e estudo para apoio ao Sistema de Planejamento de Recursos 

Hídricos. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é a linha 

temática planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, pois apóia a 

execução de empreendimentos que objetivam o planejamento ambiental. 

6.4. OBJETIVO 

Desenvolver um plano de gerenciamento de risco a contaminação de 

recursos hídricos, orientando e recomendando ações para evitar a 

contaminação das águas superficiais, do solo e águas subterrâneas, além de 

recomendar ações para o transporte e manejo de produtos perigosos. 
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6.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 11 - Metas e estratégias para a implantação da ação 06 

Meta Forma de realização Materiais utilizados 

Caracterização dos riscos 
de contaminação na área 

Pesquisa bibliográfica  Livros, teses, dissertações, 
artigos. 

Diagnóstico fotográfico Visitas a campo Máquina fotográfica 

Prever risco de 
contaminação dos 
recursos hídricos 

Calcular o risco de contaminação dos 
recursos hídricos Computador 

Estabelecer plano de 
metas  

Desenvolver metas para a contenção 
da contaminação das águas 
superficiais, do solo e águas 
subterrâneas e priorizá-las. 

Computador 

Levantamento das ações 
para a prevenção de risco 
de contaminação 

Executar uma planilha com ações a 
serem realizadas, a partir da 
caracterização dos riscos. 

Computador 

Estabelecer os 
investimentos necessários 
para a implantação 
destas ações 

Realizar um orçamento para a 
implementação destas ações Computador 
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6.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 12 – Cronograma físico-financeiro da ação 06 

Empreendimento: Ação 06 - Elaborar plano de gerenciamento de risco de contaminação dos recursos hídricos por derramamento de 
cargas perigosas. 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Caracterização dos riscos de 
contaminação na área 

2 meses             14.285,71 

2 Diagnóstico fotográfico 2 meses             14.285,71 

3 Prever risco de contaminação 
dos recursos hídricos 

1 mês             14.285,71 

4 Estabelecer plano de metas 1 mês             14.285,71 

5 
Levantamento das ações para 
a prevenção de risco de 
contaminação 

1 mês             14.285,71 

6 
Estabelecer os investimentos 
necessários para a implantação 
destas ações 

2 meses             28.571,45 

totais     100.000,00 
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6.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Implantação e gestão do sistema de planejamento, avaliação e controle 

dos riscos de contaminação na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 
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7. AÇÃO 07 

7.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 07 – Elaborar estudo de atualização do enquadramento dos cursos 

d'água e definição da priorização de uso dos recursos hídricos (Centro) 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.3 

• Meta do plano 1.1.3a 

7.2. INTRODUÇÃO 

O enquadramento de corpos d’água em classes segundo os usos 

preponderantes é um dos instrumentos previstos na Política Nacional de 

Recursos Hídricos e visa assegurar às águas uma qualidade compatível com os 

usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à 

poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes (Lei 

9433/1997). Este enquadramento é realizado considerando-se as classes de 

corpos de água estabelecidas pela legislação ambiental (Resolução CONAMA 

357/2005). Além do enquadramento, os planos diretores, a outorga, a 

cobrança e os sistemas de informações estão incluídos entre os instrumentos 

da Política Nacional e de Políticas Estaduais de recursos hídricos, e apresentam 

diversas inter-relações. Diversos instrumentos de política ambiental também 

estão diretamente relacionados com o enquadramento. Dentre elas podem ser 

citados o licenciamento e a fiscalização ambiental. Estudos prévios de impactos 

ambientais de empreendimentos devem considerar os padrões legais relativos 

a parâmetros de qualidade de água previstos nas diversas classes de 

enquadramento. Por outro lado, o enquadramento, ao fixar limites mais ou 

menos rigorosos relativos a parâmetros de qualidade de água, influencia 

diretamente o rigor a ser utilizado no licenciamento e na fiscalização ambiental 

de empreendimentos e de seus instrumentos de controle de poluição.  
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Pela vocação ambiental existente na Baixada Santista preza-se por limites 

mais rigorosos para a atualização do enquadramento do decreto 10755/77, 

esta atualização será feita por partes partindo do Centro, porção Sul e porção 

Norte. 

7.3. JUSTIFICATIVA 

7.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A atualização do enquadramento dos corpos hídricos da Baixada Santista 

faz-se necessária, pois a lei em vigor a respeito do enquadramento dos corpos 

hídricos da Baixada Santista foi elaborada em 1977, sendo que alguns 

municípios já se emanciparam e em vista disto a localização de alguns 

mananciais está descrita de forma errônea na seguinte lei. Além disto, em 

vista do uso e ocupação do solo ocorrido na região e à vocação ambiental da 

Baixada Santista é interessante proteger alguns corpos hídricos, sendo 

indispensável para isto um estudo com tal escopo. 

7.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no PDC 1 por se tratar de um 

levantamento e estudo para apoio ao Sistema de Planejamento de Recursos 

Hídricos. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adapta é a linha 

temática planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, pois apóia a 

execução de empreendimentos que objetivam o planejamento ambiental. 

7.4. OBJETIVO 

Atualizar o enquadramento dos recursos hídricos regido no decreto 

10755/77, prezando sempre limites mais rigorosos para melhor proteção dos 

corpos hídricos, devido à sua vocação ambiental. 
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7.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 13 - Metas e estratégias para a implantação da ação 07 

Meta Forma de realização 

1 - Diagnosticar o uso e 
ocupação do solo e o 
aproveitamento dos 
recursos hídricos 
(relatório 1) 

- Reconhecimento dos usos existentes 
nos corpos d'água 
- Priorização de usos (estabelecendo 
frações para: abastecimento, 
indústria, agrícola e outros) 
- Levantamento da condição dos 
corpos hídricos 
- Identificação dos parâmetros 
prioritários de qualidade de água 

2 - Elaborar propostas 
alternativas de 
Enquadramento (relatório 
2) 

- Prognóstico de uso e ocupação do 
solo e do aproveitamento dos 
recursos hídricos 
- Análise de qualidade de água 
- Estabelecimento de metas 
intermediárias progressivas de 
melhoria de qualidade de água 
- Proposta de enquadramento 

3 - Avaliar as propostas 
alternativas de 
Enquadramento 

- Consulta pública 

4 - Definir a proposta de 
enquadramento (minuta 
do relatório final) 

- Elaboração da minuta de relatório 
final  
- Proposta de atualização do decreto 
10755/77 
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7.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 14 – Cronograma físico-financeiro da ação 07 

empreendimento Ação 07 – Elaborar estudo de atualização do enquadramento dos cursos d'água e definição da priorização de uso dos 
recursos hídricos (Centro) 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 
Diagnosticar o uso e ocupação do 
solo e o aproveitamento dos 
recursos hídricos (relatório 1) 

3 meses             100.000,00 

2 Elaborar propostas alternativas 
de Enquadramento (relatório 2) 

5 meses             100.000,00 

3 Avaliar as propostas alternativas 
de Enquadramento 

1 mês              

4 
Definir a proposta de 
enquadramento (minuta do 
relatório final) 

2 meses             100.000,00 

totais 300.000,00 
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7.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Estudo a respeito da qualidade dos recursos hídricos da Baixada 

Santista 

• Atualizar a lei 10755/77 

• Proteção da qualidade das águas da região 

7.8. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

FERREIRA, A. S. et al. Enquadramento dos corpos d'água como 

instrumento de planejamento para o desenvolvimento sustentável regional. 

Universidade Federal do Espírito Santo. Disponível em: 

http://cadastrocthidro.ana.gov.br/arquivos/relatoriofinal-desagua.pdf Acessado 

em 19/11/2008. 
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8. AÇÃO 08 

8.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 08 – Atualizar anualmente o "Relatório de Situação dos Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista" 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.4 

• Meta do plano 1.1.4a 

8.2. INTRODUÇÃO 

O artigo 19, do Capítulo III “do Plano de Estadual de Recursos Hídricos”, 

da Lei 7.663, dispõe da necessidade da elaboração anual do “Relatório de 

Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas”, a fim de avaliar a 

eficácia dos Planos de Bacias. 

Os Relatórios de Situação são elaborados anualmente como instrumentos 

de avaliação/acompanhamento do andamento do Plano de Bacia. A 

denominação “Relatório Zero” foi definida pelo Comitê Coordenador do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, como o primeiro relatório com um 

padrão uniforme, obedecida à especificidade de cada bacia hidrográfica, 

devendo este relatório ser elaborado com base na metodologia proposta no 

âmbito do CORHI. 

Toda estrutura do trabalho em pauta, em relação aos mapas temáticos e 

bancos de dados existentes, deverá, obrigatoriamente, estar em conformidade 

com a estrutura do Sistema de Informações de Bacias Hidrográficas – SIBH, 

previsto no Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH, cujos subsídios para o 

trabalho em pauta deverão ser obtidos, pela contratada, junto ao Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas – IPT, que atua como desenvolvedor / gerenciador do 
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SIBH. São necessárias reuniões mensais para acompanhamento da elaboração 

do relatório. 

Deverão ser entregues vários relatórios parciais à medida que as etapas 

vão se realizando e o produto final deverá constar de um Relatório Técnico 

contendo todas as informações levantadas e de um Relatório Síntese, a ser 

elaborado em linguagem acessível ao público em geral de forma a permitir a 

fácil compreensão da evolução da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos. 

8.3. JUSTIFICATIVA 

8.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Este tipo de relatório justifica-se por manter atualizada a situação dos 

recursos hídricos da região, além de monitorar o que está sendo realizado do 

Plano de Bacia anterior e auxiliar, devido à atualização dos dados, na 

prioridade dos investimentos recomendados no Plano de Bacia. 

8.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O relatório de Situação de Recursos Hídricos enquadra-se perfeitamente 

no PDC 1 dentro da ação 1.1.4, na qual é permitida a elaboração e publicação 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos, Planos de Bacias Hidrográficas, 

Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e demais Relatórios de Avaliação 

e Acompanhamento da Implementação do SIGRH, no Estado de São Paulo 

A Linha Temática de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 

é a que mais se aproxima da elaboração do Relatório de Situação de Recursos 

Hídricos, pois este é um instrumento de aprimoramento da gestão dos 

recursos hídricos, e está estabelecido na Política Estadual de Recursos Hídricos. 

8.4. OBJETIVO 

O presente termo de referência tem por objetivo dar as diretrizes e 

informações necessárias para a contratação de serviços de engenharia para 
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consultoria especializada visando elaborar o “RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA”, a 

fim de organizar, interpretar e atualizar as informações constantes nos 

Relatórios de Situação anteriores, além de avaliar o Plano de Bacia 2008-2011 

da Baixada Santista. 

8.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 15 - Metas e estratégias para a implantação da ação 08 

Meta Forma de realização 

Coleta de dados; 

Elaboração de tabelas e mapas; 

Atualização das informações e dados disponíveis no RS 2006; 

Análise comparativa do RS 2006 com a situação atual; 

1 - Apresentação da 
Metodologia a ser 
aplicada 

Avaliação do cumprimento dos programas previstos nos vários Planos de Bacias 
Hidrográficas e de Recursos Hídricos.  

Caracterização da Bacia da Baixada Santista 

Caracterização Física e Ambiental 

Caracterização Sócio-Econômica Situação dos Recursos Hídricos – Águas 
Superficiais e Subterrâneas 

Saneamento Ambiental e Saúde Pública 

Evolução Jurídica e Institucional 

2 - Atualização e 
complementação do 
Banco de dados e 
informações 

Deverá ser realizado levantamento dos investimentos realizados e previstos pelos 
diversos setores usuários de água, com base nos PDCs, considerando 
investimentos por meio do FEHIDRO, Cobrança pelo uso dos recursos hídricos de 
domínio da União e dos orçamentos dos Estados e dos Municípios, além de 
levantar investimentos referentes a Programas, Projetos e Planos Existentes com 
Interface com Recursos Hídricos  

Mostrar a evolução e as tendências da Bacia em questão, apresentando, na forma 
de tabelas, gráficos e/ou mapas, as seguintes questões:  

a. Dos Recursos Hídricos – Avaliação quali-quantitativa: 

Disponibilidade Hídrica; 

Uso dos Recursos Hídricos e Demandas (consuntivo e não consuntivo); 

Balanço das demandas e disponibilidade; 

Qualidade das Águas (superficiais) e identificação trechos críticos em função do 
risco ao abastecimento público, avaliando as informações, de acordo com as 
exigências da Portaria 518/2004; 

Qualidade das Águas (subterrâneas), identificando e relacionando as áreas 
contaminadas e em função do risco ao abastecimento público; 

Atualização do diagrama unifilar; 

3 - Elaborar uma 
análise crítica das 
informações 
relacionadas no 
banco de dados e 
informações e 
compará-la aos 
relatórios de Situação 
anteriores 
desenvolvidos 

Identificação e destaque das áreas e trechos de corpos hídricos com problemas 
(assoreamento, erosão, contaminação, vazão e enquadramento) vinculados a 
recursos hídricos.  
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Meta Forma de realização 

b. Dos Usos e Ocupação do Solo: 

Loteamentos; 

Áreas de exploração. 

c. De Saneamento Ambiental e Saúde Pública.  

A partir dos dados disponíveis, a serem obtidos junto aos municípios, 
universidades e órgãos afins, deverá ser apresentada uma avaliação destas 
informações, contendo, no mínimo: 

Custo de implantação das Estações de Tratamento de Esgoto em construção e 
projetadas, por município; 

Dados referentes a doenças ocasionadas por veiculação e de origem hídrica, por 
município; 

Dados referentes a resíduos sólidos e destinação final, por município;  

Dados referentes a tratamento de chorume, por município;  

Levantamento de iniciativas de coleta seletiva, por município;  

Levantamento de informações existentes sobre drenagem urbana, por município; 

De posse dessas informações deverá ser realizada uma análise indicando os níveis 
de tratamento de esgoto por sub-bacia. 

Levantar investimentos necessários para atingir 100% de tratamento de esgoto, 
por município. 

Fontes de Poluição (pontuais e difusas: aterros sanitários, lançamento de 
efluentes, disposição de resíduos, etc.); 

d. Das Áreas Protegidas por Lei: 

Incluir dados relativos a Planos Diretores; 

Incluir dados relativos a Planos Municipais de Recursos Hídricos. 

e. Das Áreas Degradadas e Contaminadas. 

f. Dos Investimentos Realizados por Setor Usuário dos Recursos Hídricos: 

3 - Elaborar uma 
análise crítica das 
informações 
relacionadas no 
banco de dados e 
informações e 
compará-la aos 
relatórios de Situação 
anteriores 
desenvolvidos 

Avaliar os recursos utilizados. 

4 - Avaliar o 
cumprimento das 
metas de curto prazo 
do Plano de Bacia 
2008-2011 

Avaliar o cumprimento das metas e ações de curto prazo previstas no Plano de 
Bacia BS 2008-2011, destacadamente quanto aos investimentos nos Programas 
de Duração Continuada (PDCs), elaborando um diagnóstico dos recursos utilizados 
por PDC. 

5 - Recomendações 
Apresentar de forma sintética os itens 2, 3 e 4 procedendo-se à avaliação geral 
das condições da bacia evidenciando-se os aspectos que envolvem os recursos 
hídricos (quantidade e qualidade das águas).  
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8.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 16 – Cronograma físico-financeiro da ação 08 

empreendimento Ação 08 - Atualizar anualmente o "Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
da Baixada Santista" 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Apresentação da Metodologia a ser aplicada 
(Relatório de programação)  

1 mês             50.000,00 

2 Atualização e complementação do Banco de 
dados e informações (relatório parcial I)  

2 meses              

3 

Elaborar uma análise crítica das informações 
relacionadas no banco de dados e informações e 
compará-la aos relatórios de Situação anteriores 
desenvolvidos (relatórios parciais II e III)  

2 meses             50.000,00 

4 Avaliar o cumprimento das metas de curto prazo 
do Plano de Bacia 2008-2011  

1 mês               

5 Elaborar recomendações (minuta do Relatório 
final)  

1 mês              

6 Entregar o Relatório Técnico Final e o Relatório 
Síntese 

1 mês             50.000,00 

totais     150.000,00 
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8.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Atualização das informações referentes à Bacia Hidrográfica da 

Baixada Santista 

• Avaliação e monitoramento da aplicação dos investimentos definidos 

no Plano de Bacia da Baixada Santista de 2008-2011 

• Elaboração e publicação do relatório de situação de recursos hídricos 

da Baixada Santista 
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9. AÇÃO 09 

9.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 09 – Elaborar o Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 

2012-2020  

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.1 

• Ação do PDC 1.1.4 

• Meta do plano 1.1.4a 

9.2. INTRODUÇÃO 

O Plano de Bacia, elaborado ou atualizado a cada quatro anos, baseado no 

diagnóstico da bacia hidrográfica, deve definir as diretrizes gerais para orientar 

o desenvolvimento local e regional, as metas para se atingir índices 

progressivos de recuperação, preservação e conservação dos recursos hídricos 

da bacia, assim como, os programas e respectivas ações necessários para que 

essas metas nos cenários pré-estabelecidos, contemplando, prioritariamente, 

as áreas críticas identificadas em documentos anteriores. 

Conforme a Lei Estadual 7663/91, nos seus artigos 26 e 29, compete à 

Agencia da Bacia, ou na sua ausência, a Secretaria Executiva do Comitê de 

Bacia, elaborar num período quadrienal, o Plano da Bacia. Assim, o Comitê da 

Bacia Hidrográfica da Baixada Santista - CBH-BS, desde a sua criação, ocorrida 

em 09/12/1995, apresentou o seu primeiro Plano de Bacia da Baixada Santista 

para o período de 2000/2003, o qual contemplou uma análise consubstanciada 

da bacia nos diagnósticos da situação de recursos hídricos da Baixada Santista, 

estabelecendo projetos, metas e ações temporais, associado às estimativas de 

investimentos necessários para o período entre os anos 2000 a 2010, tendo 

previsto a cobrança de água a partir de 2005.  
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O Plano 2008-2011 também diagnosticou a situação de recursos hídricos 

da Baixada Santista e estabeleceu um plano de Metas, Ações e Investimentos 

para o período entre os anos 2008 a 2020, tendo previsto a cobrança de água 

a partir de 2010 em uma simulação de cenários. 

9.3. JUSTIFICATIVA 

9.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O Plano de Bacia, mencionado na Lei Estadual no. 7.663/91, em seu 

Artigo 29, Parágrafo 1º, Inciso I, é determinado como um instrumento de 

planejamento dinâmico, numa visão de curto, médio e longo prazo, definido 

nos diversos cenários possíveis, de forma a permitir uma gestão compartilhada 

do uso integrado dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

A elaboração do Plano de Bacia, além de constituir-se numa exigência 

institucional, permitirá o correto equacionamento das questões ambientais na 

bacia, prevendo a organização jurídico-institucional dos poderes locais, além 

da participação e comprometimento das comunidades, fatores condicionantes 

do sucesso da implementação das políticas estadual e nacional de recursos 

hídricos. 

O Plano de Bacia permitirá o encaminhamento, para análise e aprovação, 

de programas e projetos ambientais, por parte das instituições financeiras e, 

vem consolidar, no âmbito da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, um 

processo de gerenciamento das águas, de característica democrática, 

descentralizado, compartilhado e sustentável. 

9.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O Plano de Bacia enquadra-se perfeitamente no PDC 1 dentro da ação 

1.1.4, na qual é permitida a elaboração e publicação do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, Planos de Bacias Hidrográficas, Relatórios de Situação dos 

Recursos Hídricos, e demais Relatórios de Avaliação e Acompanhamento da 

Implementação do SIGRH, no Estado de São Paulo 
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A Linha Temática de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 

é a que mais se aproxima da elaboração do Plano de Bacia, pois este é um 

instrumento de aprimoramento da gestão dos recursos hídricos. 

9.4. OBJETIVO 

O Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista tem como objetivo 

geral ser um instrumento de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, 

servindo como ferramenta norteadora da logística centralizada de 

gerenciamento racional e controlada dos usos múltiplos dos recursos hídricos 

(águas), objetivando minimizar os conflitos presentes e futuros, garantindo o 

abastecimento regular e o bem-estar da população. 

9.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 17 - Metas e estratégias para a implantação da ação 09 

Meta Forma de realização 

1 - Apresentação da Metodologia a ser 
aplicada (relatório de programação) 

Elaborar um relatório de programação de como será desenvolvido 
o Plano, fazendo uma revisão dos principais documentos sobre a 
Bacia Hidrográfica da Baixada Santista  

Diagnóstico geral: 

Mapas Diagnósticos – Exatidão mínima correspondente à escala 
1:250.000, deverão ser elaborados Mapas com textos 
explicativos resumidos, contendo resumos gerenciais como dados 
gerais.  

Caracterização Sócio-Econômica – contendo a qualificação 
descritiva resumida, abordando principalmente os aspectos 
relativos ao do desenvolvimento da região, utilizando elementos 
auxiliares como tabelas, gráficos e croquis. 

Outros aspectos – que sejam relevantes à gestão dos recursos 
hídricos da Bacia hidrográfica 

Diagnóstico específico: 

Disponibilidade Global 

Qualidade associada à disponibilidade 

Demandas 

Balanço, com destaque para as perdas 

Áreas Potencialmente Problemáticas e críticas para a gestão da 
quantidade e qualidade dos recursos hídricos, e aspectos que 
influenciem diretamente os recursos hídricos 

2 - Elaborar o diagnóstico geral e 
específico da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista baseado em 
documentos anteriores e desenvolver 
o prognóstico da Bacia (relatório 
parcial I) 

Mapa(s) Síntese (identificação da sobreposição de todas as 
informações pertinentes levantadas nos itens anteriores), com a 
finalidade de priorizar áreas para o estabelecimento de ações de 
curto, médio e longo prazos, bem como, o estabelecimento de 
zonas de criticidade de disponibilidade superficial e subterrânea 
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Meta Forma de realização 

Prognóstico: 

Priorização de usos (diretrizes para o desenvolvimento), com o 
estabelecimento de frações para cada tipo de uso 

Proposta de reenquadramento dos corpos d’água, quando houver 
necessidade. 

Elaborar ações de curto, médio e longo prazo para atingir as 
propostas estabelecidas. 

Deverão ser efetuadas projeções de demandas atuais e futuras 

2 - Elaborar o diagnóstico geral e 
específico da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista baseado em 
documentos anteriores e desenvolver 
o prognóstico da Bacia (relatório 
parcial I) 

Proposta de recuperação de áreas críticas 

Estabelecimento de metas de curto / médio / longo prazos para a 
realização das propostas de recuperação de áreas críticas 

Levantamento de ações para se atingir as metas propostas, 
incluindo as existentes nos planos e programas citados no 
diagnóstico geral 

Detalhamento das ações propostas, na forma de planilhas e 
matrizes, contendo no mínimo, os seguintes dados: executor, 
interveniente, recursos financeiros, prazo, etc. 

Reuniões técnicas com os interessados nos investimento do 
FEHIDRO 

3 - Levantamento das Ações (relatório 
parcial II) 

1ª Consulta Pública 

Programa de Investimentos: 

Simulação da priorização das ações; 

Definição da priorização das ações; 

Estabelecimento de proposta de orçamentos anuais para todo o 
período de vigência do Plano de Bacias, ou seja, 2008 a 2011. 

Simulação de Cenários 

Cenário Desejável  

Cenário Piso  

Cenário Recomendado  

4 - Programas de Investimentos e 
cenários (relatório parcial III) 

2ª Consulta Pública 

Elaboração de termos de referência para os projetos priorizados 
no curto prazo para a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 

Definição das articulações internas e externas a UGRHI; 

Estabelecimento das regras de aplicação dos indicadores de 
acompanhamento  5 - Estratégias de viabilização da 

implantação do Plano de Bacias e 
conclusões (minuta do relatório final) 

Resumo das conclusões informadas e analisadas a partir dos 
dados e conteúdo do Plano de Bacias da Baixada Santista, e tem 
como função permitir uma rápida aferição de sua viabilidade, 
pontos fortes e pontos de atenção, destinado a uma análise 
executiva pelas instâncias políticas dos colegiados e aos 
dirigentes dos órgãos e entidades envolvidos com sua 
implantação. 

6 - Entregar o Relatório Técnico Final 
e o Relatório Síntese 

Sistematizar as informações, revisão ortográfica dos relatórios e 
formatação para entrega. 
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9.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 18 – Cronograma físico-financeiro da ação 09 

empreendimento Ação 09 – Elaborar o Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 2012-2020  

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Apresentação da Metodologia a ser aplicada 
(Relatório de programação)  

1 mês             25.000,00 

2 

Elaborar o diagnóstico geral e específico da 
Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 
baseado em documentos anteriores e 
desenvolver o prognóstico da Bacia (relatório 
parcial I)  

2 meses             25.000,00 

3 Levantamento das Ações (relatório parcial 
II)  

4 meses             50.000,00 

4 Programas de Investimentos e cenários 
(relatório parcial III)  

3 meses             50.000,00 

5 
Estratégias de viabilização da implantação 
do Plano de Bacias e conclusões (minuta do 
relatório final)  

1 mês              

6 Entregar o Relatório Técnico Final e o 
Relatório Síntese  

1 mês             100.000,00 

totais 250.000,00 
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9.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Conhecimento e identificação regional da Bacia Hidrográfica da Baixada 

Santista, sua qualificação, a quantificação de seus problemas de 

disponibilidades, bem como um conjunto integrado de propostas.  

Dotar os poderes públicos e seus agentes, de conhecimento que possam 

orientar as ações de caráter corretivo e preventivo para o uso racional e 

adequado dos recursos hídricos disponíveis. 
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10. AÇÃO 10 

10.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 10 - Ampliar o sistema de monitoramento de qualidade dos corpos 

hídricos 

Esta ação pertence a: 

• PDC 1 

• Sub-PDC 1.2 

• Ação do PDC 1.2.1 

• Meta do plano 1.2.1b 

10.2. INTRODUÇÃO 

Conforme IBAMA, no Brasil existem esforços por parte de alguns Estados 

para manterem uma rede de monitoramento, contudo esses esforços são 

independentes, não havendo integração entre as várias redes de qualidade e 

nem com a rede que mede a quantidade. Este fato faz com que haja 

problemas na distribuição espacial das estações de coleta, proporcionando o 

adensamento e superposição de estações em algumas regiões e em outros 

espaços vazios. A distribuição estratégica de seis laboratórios de qualidade de 

água na região da Baixada Santista supriria a demanda da região. 

Estes laboratórios seriam ministrados pelas prefeituras da região e os 

dados seriam fornecidos à CETESB, para que se possam ampliar os pontos 

monitorados na região. 

A metodologia utilizada para estas análises seria a mesma da CETESB, 

para que haja compatibilidade entre os dados gerados nestes laboratórios e a 

CETESB. 

A análise da qualidade da água é um subsídio importante para a detecção 

da poluição e de seus efeitos, para proposição de ações de controle e para a 

definição dos métodos de contenção, como por exemplo, o enquadramento do 

corpo hídrico, a outorga e a cobrança do direito de uso dos recursos hídricos, 
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instrumentos fundamentais para o planejamento e gestão dos recursos 

hídricos, bem como para a gestão ambiental. 

10.3. JUSTIFICATIVA 

10.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Análises laboratoriais são um dos suportes à eficiência das redes de 

monitoramento, além de ser um importante subsídio para a detecção da 

poluição e de seus efeitos. 

10.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este tipo de ação se enquadra no Sub-PDC 1.2 (Monitoramento da 

Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hídricos), a construção destes 

laboratórios auxiliariam no monitoramento da qualidade dos recursos hídricos. 

Quanto à linha temática, a que melhor se adaptar é a de Planejamento e 

Gestão dos Recursos Hídricos (linha temática 1), na área de atuação de 

monitoramento de recursos hídricos, a qual apóia empreendimentos que visem 

estabelecer a coleta de dados e informações e de indicadores da situação dos 

recursos hídricos, em termos qualitativos e/ou quantitativos, conjugando-os 

aos fatores de pressão e impacto exercidos sobre a bacia hidrográfica. 

10.4. OBJETIVO 

Construir seis laboratórios de análise de qualidade de água na região da 

Baixada Santista, equipando-os e suprindo-os com material de consumo. 
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10.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 19 – Implantação de laboratório de qualidade de água 

Meta Forma de realização 

1 - Definir a localização do empreendimento e seu 
entorno 

Caracterização da área de implantação do 
empreendimento 

2 - Contratação de uma empresa para elaboração do 
projeto 

Desenvolver um projeto executivo do laboratório 

3 - Licenças Aprovação do projeto nos devidos órgãos  

Construção de um laboratório de análise de água 4 - Contratação de uma empresa para construção do 
laboratório Adequação com as normas da ANVISA 

Pesquisa sobre os equipamentos necessários  

Aquisição dos equipamentos mais viáveis para o 
uso 

5 - Equipamentos  

Suprimento de material 
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10.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 20 – Cronograma físico-financeiro da ação 10 

empreendimento Ação 10 – Implantação de laboratório de qualidade de água 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Definir a localização do empreendimento e 
seu entorno 

1 mês             69.300,00 

2 Contratação de uma empresa para 
elaboração do projeto 

2 meses              

3 Licenças 3 meses              

4 Contratação de uma empresa para 
construção do laboratório 

6 meses             277.200,00 

5 Equipamentos  2 meses              

totais 346.500,00 

Obs.: Este é o custo de um dos 6 laboratórios previstos. 
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10.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria no monitoramento da qualidade de água 

• Ampliação da freqüência das análises de qualidade de água 

• Ampliação dos pontos de monitoramento de qualidade de água. 
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11. AÇÃO 11 

11.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 11 - Apoiar a instalação da Agência de Bacia 

Esta ação pertence a: 

• PDC 2 

• Sub-PDC 2.1 

• Ação do PDC 2.1.1 

• Meta do plano 2.1.1a 

11.2. INTRODUÇÃO 

As Agências de Água são entidades técnicas executivas que atuarão em 

apoio à secretaria-executiva dos comitês de bacia e deverão aportar todos os 

subsídios técnicos à discussão sobre o planejamento e a gestão dos usos 

naquelas bacias hidrográficas. Estas atribuições estão previstas nos artigos 41 

e 44 da Lei nº 9.433, de 1997. 

A criação das Agências de Água é autorizada pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante 

solicitação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Esta criação 

condiciona-se, assim, à prévia existência dos respectivos comitês e à 

viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso de recursos hídricos em 

sua área de atuação. 

A Lei Nº 10.881, de 2004, possibilita que funções de Agências de Água 

sejam exercidas por ‘entidades delegatárias’. Estas entidades devem ser 

enquadradas dentre aquelas previstas no art. 47 da Lei 9.433 dentre as 

organizações civis sem fins lucrativos e, indicadas pelos comitês, poderão ser 

qualificadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH para o 

exercício das atribuições legais. 
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As Agências de Bacia terão a mesma área de atuação de um ou mais 

Comitês de Bacia Hidrográfica e exercerão a função de secretaria executiva dos 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Elas têm como objetivo:  

• Atuar como Secretaria Executiva do Comitê de Bacia;  

• Manter balanço atualizado da disponibilidade dos recursos hídricos em 

sua área de atuação;  

• Manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;  

• Elaborar o Plano da Bacia para apreciação do Comitê;  

• Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados 

com a cobrança 

Para apoio à sua instalação este termo visa contratar uma consultoria 

para definir a personalidade jurídica da Agência e sua estrutura interna. 

11.3. JUSTIFICATIVA 

11.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A instalação de uma Agência de Bacia evita um contingenciamento de 

recursos pelo Governo Federal, viabiliza o repasse dos recursos oriundos da 

cobrança para a Agência e assegura a aplicação dos recursos gerados pela 

cobrança na própria bacia. Definir a personalidade jurídica da Agência e sua 

estrutura interna auxiliaria na instalação desta. 

11.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

A linha temática de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos é 

a que mais se adequa ao caso em questão, por se tratar de um apoio técnico e 

administrativo aos Comitês de Bacias Hidrográficas e às entidades básicas do 

SIGRH. Quanto ao PDC seu enquadramento se dá no PDC 2 e Sub-PDC 2.1, 

onde descreve que a cão proporcionará apoio às entidades básicas do SIGRH e 

associações de usuários de recursos hídricos. 
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11.4. OBJETIVO 

Contratar consultoria para a definição da personalidade jurídica da 

Agência e sua estrutura interna para facilidade da instalação da Agência. 

11.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 21 - Metas e estratégias para a implantação da ação 11 

Meta Forma de realização 

1 - Definir o cenário institucional da Bacia 
Hidrográfica da Baixada Santista 

Pesquisa bibliográfica 

Análise de alternativas das entidades constituintes da 
Agência de Bacia 2 - Identificar as entidades passíveis de 

constituírem Agência de Bacia 
Definir a estrutura interna da Agência de Bacia 

3 - Analisar as normas legais sobre Recursos 
Hídricos aplicáveis às Agências 

Pesquisa bibliográfica das normas legais referentes a 
recursos hídricos 

4 - Realizar considerações acerca das 
condicionantes jurídicas relativas à instituição de 
uma única agência da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista 

Análise baseada nos estudos para instalação de agência 
de bacias em outros locais 
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11.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 22 – Cronograma físico-financeiro da ação 11 

empreendimento Ação 11 - Apoiar a instalação da Agência de Bacia 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Definir o cenário institucional da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista 

1 mês             25.000,00 

2 Identificar as entidades passíveis de constituírem 
Agência de Bacia 

1 mês             25.000,00 

3 Analisar as normas legais sobre Recursos Hídricos 
aplicáveis às Agências 

1 mês             25.000,00 

4 
Realizar considerações acerca das condicionantes 
jurídicas relativas à instituição de uma única agência 
da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 

2 meses             30.000,00 

totais 105.000,00 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

69

11.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Estudo jurídico das alternativas para o modelo institucional da 

agência das bacias. 

• Auxílio na implantação da Agência de Bacia 
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12. AÇÃO 12 

12.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 12 - Implantar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

Esta ação pertence a: 

• PDC 2 

• Sub-PDC 2.1 

• Ação do PDC 2.1.2 

• Meta do plano 2.1.2a 

12.2. INTRODUÇÃO 

A cobrança pelo uso da água é instituída para aqueles que fazem uso 

direto da água bruta localizada nos corpos de água (rios, lagos, aqüíferos) seja 

captando água, lançando efluentes, desviando ou barrando cursos de água, 

dentre outros usos. Dessa forma, não se pode confundir usuário de água com 

o consumidor de água, que todos nós cidadãos somos, ao recebermos em 

nossas casas, ou indústrias, água tratada dos usuários de água que são as 

concessionárias. 

É também preciso informar que a legislação vigente sobre o tema isenta 

os usuários insignificantes, cujos variam por bacia hidrográfica e são definidos 

em fóruns colegiados, com ampla participação dos segmentos sociais (poder 

público, usuário e ONGs) que compõem os comitês das respectivas bacias 

hidrográficas. 

Por fim, segundo a mesma legislação, a cobrança pelo uso da água não é 

taxa, menos ainda um imposto e não se fundamenta em um sistema de 

arrecadação, pois tem como objetivos primeiros: (i) reconhecer a água como 

bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; e, (ii) 

incentivar a racionalização do uso da água. Portanto, a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos é um instrumento de gestão. Por isso, a legislação define 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

71

ainda, que os recursos da cobrança devem ser aplicados na bacia hidrográfica 

onde os mesmos se originaram. 

A implantação da cobrança na Baixada Santista é importante para o 

aumento da racionalização do uso da água. 

12.3. JUSTIFICATIVA 

12.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Justifica-se a implantação da cobrança para que haja um aumento do 

racionamento de água, na medida em que a quantidade utilizada será cobrada 

do usuário. 

12.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

A implantação da cobrança se enquadra no PDC 2 dentro do ponto de 

vista que também é uma ação que dá suporte ao desenvolvimento, 

implementação e operacionalização de um Sistema integrado de cadastro, 

outorga e cobrança. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa 

é a LINHA TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS tendo como estratégias o apoio técnico e administrativo aos 

Comitês de Bacias Hidrográficas e às entidades básicas do SIGRH na 

complementação deste cadastro e a elaboração de estudos para viabilizar a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas 

e acompanhamento de sua implantação e dos seus impactos. 

12.4. OBJETIVO 

Implantar a cobrança, a partir dos 9 passos divulgados pelo CORHI, além 

de realizar o estudo de impacto para a implantação desta. 
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12.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 23 - Metas e estratégias para a implantação da ação 12 

Meta Forma de realização 

Esclarecimento sobre o papel da Câmara 
Técnica de Cobrança do CRH e do GT CORHI 1 - Criação da Câmara Técnica ou Grupo de Trabalho 

no CBH para a implantação da Cobrança 
Articulação no Comitê 

Esclarecimento sobre o que é a cobrança e para 
que serve 

Simular os valores da cobrança para os usuários 
de água 

Análise do impacto da Cobrança na região 

2 - Realizar estudo sobre a cobrança e o impacto que 
ela decorre 

Simulação dos benefícios prováveis com a 
implantação da cobrança 

Desenvolver uma proposta de cobrança na 
Baixada Santista, a partir das simulações 
previstas 3 - Elaboração e aprovação da proposta de Cobrança 

Articulação para a aprovação da proposta de 
cobrança 

Mostrar a necessidade de vistorias nos locais de 
outorgas  

Conciliar dados de outorga de licenciamento  

Articular com CETESB e DAEE 

4 - Propor um monitoramento dos usos da água 

Propor um modelo de monitoramento dos usos 

Propor ações de divulgação que envolva a 
consulta aos usuários, aos serviços de água e 
esgoto, à sociedade civil organizada e ao setor 
rural 

Realizar campanha de regularização do uso da 
água 

5 - Divulgação da Cobrança 

Propor eventos que divulguem as informações 
sobre a aplicação dos recursos e dos índices de 
inadimplência 

6 - Cadastro Específico para a Cobrança Desenvolver um cadastro específico para a 
cobrança 

Esclarecer sobre o ato convocatório 7 - Ato Convocatório (DAEE ou Agência), no qual o 
usuário poderá ratificar ou retificar os dados, e que 
existe, neste momento, a possibilidade de incluir novos 
usuários 

Propor modelo e implantar 

8 - Boletos de Cobrança (DAEE ou Agência) Desenvolver modelo 

9 - Utilização dos Recursos Arrecadados Propor alternativas para utilização dos recursos 
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12.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 24 – Cronograma físico-financeiro da ação 12 

empreendimento Ação 12 - Implantar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

item discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 
Criação da Câmara Técnica ou Grupo 
de Trabalho no CBH para a 
implantação da Cobrança 

1 mês             15.000,00 

2 Realizar estudo sobre a cobrança e o 
impacto que ela decorre 

2 meses              

3 Elaboração e aprovação da proposta 
de Cobrança 

2 meses              

4 Propor um monitoramento dos usos 
da água 

1 mês             15.000,00 

5 Divulgação da Cobrança 1 mês              

6 Cadastro Específico para a Cobrança 2 meses              

7 

Ato Convocatório (DAEE ou Agência), 
no qual o usuário poderá ratificar ou 
retificar os dados, e que existe, neste 
momento, a possibilidade de incluir 
novos usuários. 

1 mês              

8 Boletos de Cobrança (DAEE ou 
Agência) 

1 mês              

9 Utilização dos Recursos Arrecadados 1 mês             20.000,00 

totais 50.000,00 
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12.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Desenvolvimento, regulamentação e aplicação dos instrumentos de gestão 

dos recursos hídricos: cadastro, outorga e cobrança. 
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13. AÇÃO 13 

13.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 13 - Desenvolvimento, implementação e operacionalização de um 

Sistema integrado de cadastro, outorga e cobrança. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 2 

• Sub-PDC 2.1 

• Ação do PDC 2.1.3 

• Meta do plano 2.1.3a 

13.2. INTRODUÇÃO 

A Cobrança pelo uso da água é um instrumento fundamental para a 

implementação da Política de Recursos Hídricos. Trata-se de instrumento de 

planejamento que estimula a racionalização do uso e não a mera arrecadação 

de fundos. 

A sua viabilização depende da organização de informações e da 

negociação entre poder público e usuários. Desenvolver um sistema integrado 

de cadastro, outorga e cobrança é essencial para organizar o cadastro de 

usuários com dados de captação e lançamento e outras informações requeridas 

para a sua efetivação, conforme Artigo 9º. da Lei 12. 183, o que vai exigir dos 

órgãos gestores - DAEE e CETESB - um esforço considerável, como também 

dos próprios Comitês de Bacia, que coordenarão os processos 

descentralizadamente. 

Atualmente as outorgas da Baixada Santista são administradas em São 

Paulo, um estudo de viabilidade para a alocação desta função para o DAEE de 

Itanhaém facilitaria, por não haver acúmulo de funções no DAEE em São 

Paulo, além de que ao ter as outorgas na região da Baixada Santista facilitaria 

a fiscalização deste processo. 
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Ao realizar articulações com DAEE e CETESB, o Comitê se fortalecerá e 

poderá atualizar-se quanto aos licenciamentos, outorgas, a carga de DBO 

remanescente dos usuários para uma melhor operacionalização do sistema de 

cobrança de recursos hídricos para que seja mais justo. 

Sendo assim, esse Projeto visa estabelecer passos e procedimentos para 

que a implementação desse instrumento seja realizada da maneira mais 

ordenada e com apoio público, através da disseminação de informações e 

moderação entre as partes. 

13.3. JUSTIFICATIVA 

13.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Ao desenvolver, implementar e operacionalizar um sistema integrado de 

cadastro, outorga e cobrança haverá uma organização dos sistemas existentes, 

otimizando os processos e melhorando as gestões quanto a estes aspectos.O 

apoio técnico e administrativo aos Comitês de Bacias Hidrográficas, além de 

capacitar para a utilização do software por meio de treinamentos a 

administração destes sistemas será melhorada. Além disto, para a viabilidade 

do software será preciso articulação com DAEE e CETESB para uma atualização 

e compatibilização dos dados existentes. 

13.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

A linha temática financiável pelo FEHIDRO é a 1 (LINHA TEMÁTICA 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS) atuando na 

área de Planejamento e Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, no que se 

trata de apoio à execução de empreendimentos que objetivem o aspecto do 

planejamento, estimulando o controle social por meio da articulação local e da 

utilização de processos participativos, contribuindo para a busca de um modelo 

de desenvolvimento estruturado na sustentabilidade socioambiental. E o PDC 

que se enquadra é o 2. por ser uma medida em prol do gerenciamento dos 

recursos hídricos. Esta ação possui um caráter tanto de articulação como de 
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gerenciamento e operacionalização, sendo de extrema importância para a 

otimização dos sistemas. 

13.4. OBJETIVO 

• Desenvolver software contendo informações do sistema de cadastro 

de usuários, outorgas, licenciamentos e cobrança. 

• Treinar pessoal do comitê para o uso do software para que haja uma 

fácil operacionalização do sistema. 

13.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 25 - Metas e estratégias para a implantação da ação 13 

Meta Forma de realização 

1 – Transferência de informações 
Fazer gestões junto à CETESB e DAEE para transferência 
de informações relativo ao cadastro de outorgas e 
licenciamentos sem restrições 

2 – Transferir as outorgas para o DAEE de 
Itanhaém 

Realizar estudos de viabilidade para eventual 
transferência das outorgas respectivas à Baixada Santista 
para a unidade de Itanhaém 

3 – Desenvolvimento de software para o 
sistema integrado de cadastro, outorga e 
cobrança. 

Construção dos módulos: 
atualização de informações 
remoção de usuários 
impressão de boletos de cobrança automática e manual 
inclusão, alteração e exclusão para critérios e parâmetros 
de cobrança 
backup 
verificação da consistência da base 
interface web 

4 – Implementação e operacionalização do 
software 

Realizar treinamentos para operacionalização do software 
Desenvolvimento de um manual de operacionalização do 
software 
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13.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 26 – Cronograma físico-financeiro da ação 13 

empreendimento Ação 13 – Desenvolvimento, implementação e operacionalização de um Sistema integrado de cadastro, outorga e cobrança. 

item Discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Transferências de 
informações 

3 meses             37.500,00 

2 Transferir as outorgas para 
o DAEE de Itanhaém 

3 meses             37.500,00 

3 

Desenvolvimento de 
software para o sistema 
integrado de cadastro, 
outorga e cobrança. 

5 meses             50.000,00 

4 
Implementação e 
operacionalização do 
software 

1 mês             25.000,00 

totais 150.000,00 
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13.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Compatibilização e atualização das informações respectivas a 

outorgas e licenciamentos. 

• Transferência das análises das outorgas para o DAEE de Itanhaém 

• Software para o sistema integrado de cadastro, outorga e cobrança. 
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14. AÇÃO 14 

14.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 14 – Elaborar Planos de Saneamentos Municipais. 

Esta ação pertence a: 

PDC 3 

Sub-PDC 3.1 

Ação do PDC 3.1.1 

Meta do plano 3.1.1a 

14.2. INTRODUÇÃO 

O Plano de Saneamento em sua essência se torna parte do controle social 

Nele a opinião da população soma-se ao conhecimento acadêmico, 

configurando uma terceira lógica em que as partes se complementam, 

humanizando o conhecimento e tornando orgânica a execução do 

planejamento público na área de saneamento. 

Ele deve possuir, segundo o decreto nº 52.895/2008, levantamentos, 

sistematização e análise de dados gerais (físicos, territoriais, sociais, 

econômicos e ambientais) quanto aos serviços de abastecimento público de 

água e esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e controle de 

inundações urbanas. Ela fará também um diagnóstico e estudo de demandas 

para a prestação dos serviços na região. Serão levantadas para isto todas as 

ações em andamento. 

A partir deste diagnóstico e a previsão de demandas serão desenvolvidos 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazos, para a universalização dos 

serviços e desenvolvidos indicadores e diretrizes para avaliação dos resultados. 

Cabe neste termo também a importância de treinar uma equipe técnica na 

prefeitura para dar continuidade ao trabalho. 
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14.3. JUSTIFICATIVA 

14.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O Plano de Saneamento em sua essência se torna parte do controle social 

Nele a opinião da população soma-se ao conhecimento acadêmico, 

configurando uma terceira lógica em que as partes se complementam, 

humanizando o conhecimento e tornando orgânica a execução do 

planejamento público na área de saneamento. 

Uma maneira de fortalecer os municípios é a retomada do planejamento 

por meio do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento, de 

forma democrática e que considere os princípios de universalidade, equidade, 

integralidade, multidisciplinaridade, sustentabilidade e participação e controle 

social. 

14.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O PDC referente a este programa é o PDC 3, dentro do Sub-PDC 3.1 que 

inclui ações de Estudos/Projetos e Obras de Interceptação, Afastamento, 

Tratamento e Disposição de Esgotos Urbanos, Tratamento dos Efluentes das 

ETAs e a Disposição final dos lodos das ETEs, excluída a Rede Coletora. A linha 

temática de proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos (Linha temática-2) enfoca medidas e ações que se 

destinam a promover a conservação e a proteção dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos e sua sustentabilidade, e a melhoria da qualidade 

de vida, este programa se enquadra nesta linha ao fazer um tipo controle das 

fontes difusas de poluição das águas, pois ao analisar a deposição dos 

resíduos, também será analisada a forma de contaminação provável desta 

deposição e se possui risco de contágio das águas. 
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14.4. OBJETIVO 

Formular as linhas de ações estruturantes e operacionais referentes ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

controle de inundações urbanas. 

14.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 27 - Metas e estratégias para a implantação da ação 14 

Meta Forma de realização 

1 – Contratar empresas de consultoria para 
a elaboração de planos de saneamento 

Verificação das qualificações das empresas, quanto a este 
tipo de atividade. 

Revisão de trabalhos anteriores e elaboração do plano de 
trabalho (relatório 1) 

Fazer levantamento, sistematização e análise de dados 
gerais (físicos, territoriais, sociais, econômicos e 
ambientais) quanto aos serviços de abastecimento público 
de água e esgotamento sanitário, manejo de resíduos 
sólidos e controle de inundações urbanas. (relatório 2) 

Elaborar diagnóstico e estudo de demandas para a 
prestação dos serviços; 

Desenvolver os objetivos e metas de curto, médio e longo 
prazos, para a universalização dos serviços (relatório 3); 

Idealizar programas e ações necessários para atingir os 
objetivos e as metas; 

Segmentar e enfatizar as ações para emergências e 
contingências (relatório 4); 

2 - Elaborar Plano de Saneamento Básico 
Municipal 

Criar indicadores e diretrizes para avaliação dos resultados, 
consolidação dos relatórios anteriores e entrega do relatório 
5  

3 - Participação popular 
Realizar consulta ou audiência pública local, para 
apresentação da proposta preliminar do plano municipal de 
saneamento básico 

4 - Implementação e continuidade 

Implementar sistemas de informação, acompanhamento e 
avaliação dos resultados da prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico no MUNICÍPIO e treinamento da 
equipe técnica da prefeitura. 

5 – Minuta do Plano de Saneamento 
Incorporação no relatório 5 dos resultados da consulta ou 
audiência pública e do treinamento da implementação do 
sistema no município 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

83

14.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 28 – Cronograma físico-financeiro da ação 14 

empreendimento: Ação 14 – Elaborar Planos de Saneamentos Municipais. 

item Discriminação das etapas Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Contratar empresas de consultoria para a 
elaboração de planos de saneamento 

2 meses             100.000,00 

2 Elaborar Plano de Saneamento Básico Municipal 9 meses             100.000,00 

3 Participação popular 1 mês              

4 Implementação e continuidade 1 mês              

5 Minuta do Plano de Saneamento 1 mês              100.000,00 

totais 300.000,00 

Obs.: O valor total destinado a esta ação é de R$ 1.450.000,00, para os 9 municípios da Baixada Santista. Os R$ 300.000,00 destinados a este 
termo refere-se ao convênio e elaboração do Plano de 1 município como, por exemplo, Santos. 
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14.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Planos municipais de saneamento como subsídio ao plano de 

saneamento estadual. 

• Implantação de banco de dados municipais sobre saneamento e 

treinamento de pessoal para manipulação destes 
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15. AÇÃO 15 

15.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 15 - Estudos, projetos e obras para o controle de cargas poluidoras 

difusas. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 3 

• Sub-PDC 3.3 

• Ação do PDC 3.3.1 

• Meta do plano 3.3.1a 

15.2. INTRODUÇÃO 

Conforme Tomaz (2005), a poluição difusa é aquela gerada pelo 

escoamento superficial da água em zonas urbanas e que provém de atividades 

que depositam poluentes, de forma esparsa, sobre a área de contribuição da 

bacia hidrográfica. 

Quando a poluição não pode ser identificada e cobre uma área extensa, 

como aquela provinda das chuvas em uma cidade que molham os telhados, os 

jardins, as ruas, e outros, levando consigo uma infinidade de poluentes para os 

cursos d’água neste caso tem a poluição difusa. 

Em áreas urbanas vão se acumulando resíduos nas ruas e quando chove 

as mesmas são levadas ao córrego mais próximo ou ao mar no caso da 

Baixada Santista. As águas pluviais encaminham uma grande quantidade de 

lixo, materiais flutuantes, óleos e graxas dos veículos, nutrientes como fósforo 

e nitrogênio, pesticidas que são colocados nos jardins, partes de veículos como 

borracha, vidros quebrados, pedaços de pintura, metais pesados como cádmio, 

cobre, chumbo, etc. são levados, afetando drasticamente o habitat aquático. 

Algumas soluções são propostas para a redução da poluição difusa e das 

enchentes urbanas, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 29 – Alternativas de controle de poluição difusa 

Porcentagem de remoção 
Alternativa de controle Sólidos em 

suspensão 
Fósforo 
Total 

Nitrogênio 
total 

Zinco Bactéria 

Minimização da área 
diretamente conectada 

Não disponível Não 
disponível 

Não disponível Não 
disponível 

Não 
disponível 

Faixas gramadas 10-20 0-10 0-10 0-10 Não 
disponível 

Valetas gramadas 20-40 0-15 0-15 0-20 Não 
disponível 

Bacias de detenção secas 50-70 10-20 10-20 30-60 50-90 

Bacias de detenção alagadas 60-95 0-80 0-80 0-70 Não 
disponível 

Alagadiços 40 9-60 0-20 60 Não 
disponível 

Pavimento poroso 80-95 65 80-85 99 Não 
disponível 

Fonte: TUCCI, PORTO e BARROS (1995) 

Em decorrência das alternativas mostradas, adotou-se para este termo de 

referência o desenvolvimento de um projeto de bacias de detenção secas com 

um estudo de viabilidade de implantação, pois as bacias de detenção alagadas 

apesar de conter a as maiores porcentagens de retenção necessitam de uma 

maior manutenção e corre o risco de proliferação de insetos e o pavimento 

poroso no longo prazo acaba se tornando impermeável devido ao 

preenchimento dos poros. 

As bacias de detenção seca foram desenvolvidas para o armazenamento 

do escoamento superficial e liberação do fluxo após um tempo de residência 

em torno de 40 horas, normalmente a área utilizada para a implantação desta 

é de 0,5 a 2% da área de contribuição, conforme Tucci, Porto e Barros (1995). 

A eficiência da remoção é boa para sedimentos e metais e razoável para 

nutrientes. Entre eventos chuvosos a bacia deve permanecer seca, portanto é 

interessante que se faça utilização da área para recreação através da 

implantação de quadras esportivas e pistas de skate, por exemplo. 
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Ilustração 1 - Bacia de detenção seca 

Fonte: Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dep/default.php?p_secao=29. 
Acessado em: 30/09/2008 

15.3. JUSTIFICATIVA 

15.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O projeto de bacias de detenção seca com o estudo de viabilidade de 

implantação auxiliará no controle de poluição difusa e reduzir o volume das 

enxurradas. 

15.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Esta ação está enquadrada no PDC 3 , no Sub-PDC 3.3 ao tratar de apoio 

ao Controle das Fontes de Poluição, inclusive as difusas, entretanto este tipo 

de projeto também se adequa ao PDC 7, no Sub-PDC 7.2 pois também é um 

projeto para contenção de cheias. 

As linhas temáticas que melhor se enquadram são a de proteção, 

conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
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(Linha temática-2), a qual enfoca medidas e ações que se destinam a 

promover a conservação e a proteção dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos e sua sustentabilidade, e a melhoria da qualidade de vida, pois 

este projeto faz um tipo controle das fontes difusas de poluição das águas e na 

linha temática 3 (prevenção e defesa contra eventos extremos), devido à área 

de atuação fomentar empreendimentos que tenham por objetivo o 

desenvolvimento de ações de prevenção e defesa contra inundações e a 

administração das conseqüências de estiagens prolongadas. 

15.4. OBJETIVO 

O objetivo é o controle da poluição difusa em áreas urbanas através das 

BMPs- Best Management Practices, em português: medidas ótimas para 

gerenciamento de cargas difusas, e isto se faz através do conceito do first flush 

quando se pretende deter o escoamento superficial urbano para o controle da 

carga poluidora a ser lançada no corpo receptor. 

15.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 30 - Metas e estratégias para a implantação da ação 15 

Meta Forma de realização 

1 - Definir a localização do 
empreendimento e seu 
entorno 

Caracterização da área de implantação do empreendimento 

2 - Desenvolver um projeto 
de uma bacia de detenção 
seca 

Desenvolver um projeto executivo da bacia de detenção 

Análise: 

Topografia do sítio de implantação 

Hidráulica da estrutura extravasora 
3 - Viabilidade de 
Implantação 

Hidrograma de projeto estabelecido para um determinado período de 
retorno, através de um método de transformação chuva-vazão. 
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15.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 31 – Cronograma físico-financeiro da ação 15 

empreendimento: Ação 15 - Projeto de uma bacia de detenção seca e estudo de viabilidade de implantação 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 total (R$, julho de 2008) 

1 Definir a localização do empreendimento e seu entorno 1 mês      62.500,00 

2 Desenvolver um projeto de uma bacia de detenção seca 2 meses      125.000,00 

3 Viabilidade de Implantação 2 meses      125.000,00 

total 312.500,00 
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15.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Projeto executivo de uma bacia de detenção seca 

• Diminuição da poluição difusa decorrente da água de chuva 

• Melhoria das inundações decorrentes à jusante 

15.8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Alegre: ABRH/Editora da Universidade/UFRGS, 1995. 

TOMAZ, P. BMPs – Best Management Practices. Livro eletrônico. 

Novembro de 2006. ISBN: 85-905933-4-7. Disponível em: 

http://www.faeasp.com.br/ftp/bmps_plinio_tomaz.pdf. Acessado em 
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16. AÇÃO 16 

16.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 16 - Elaborar o Programa Regional de Identificação e Monitoramento 

de Áreas de Deposição de Resíduos Sólidos (PRIMADRS). 

Esta ação pertence a: 

• PDC 3 

• Sub-PDC 3.3 

• Ação do PDC 3.3.1 

• Meta do plano 3.3.1a 

16.2. INTRODUÇÃO 

Conforme o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares 

(CETESB, 2007), nos municípios de Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, todos os 

aterros possuem TAC (Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta), 

entretanto apenas o de Peruíbe possui licença de instalação (LI) e nenhum 

destes municípios possui, até o momento, uma licença de operação (LO) dos 

aterros. 

O Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas de 

Deposição de Resíduos Sólidos (PRIMADRS) consiste em um trabalho de 

identificação a nível regional, visando o conhecimento das áreas críticas de 

forma a possibilitar um estreito monitoramento pelos entes e agentes 

municipais, estaduais e mesmo privados, quanto à poluição difusa por meio da 

deposição de resíduos, de forma a possibilitar uma ação integrada e otimizada 

a nível regional das ações de prevenção de acidentes, bem como, corretivas 

através de obras, serviços e investimentos em melhorias físicas, para solução 

desses pontos críticos. 
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16.3. JUSTIFICATIVA 

16.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Devido à situação encontrada na região da Baixada Santista quanto à 

situação da deposição dos resíduos fez-se necessária a implantação deste 

programa para um diagnóstico mais preciso das ocorrências. 

16.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O PDC referente a este programa é o PDC 3, dentro do Sub-PDC 3.3 apoio 

ao Controle das Fontes de Poluição, inclusive as difusas. A linha temática de 

proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos (Linha temática-2) enfoca medidas e ações que se destinam a 

promover a conservação e a proteção dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos e sua sustentabilidade, e a melhoria da qualidade de vida, este 

programa se enquadra nesta linha ao fazer um tipo controle das fontes difusas 

de poluição das águas, pois ao analisar a deposição dos resíduos, também será 

analisada a forma de contaminação provável desta deposição e se possui risco 

de contágio das águas. 

16.4. OBJETIVO 

O objetivo do Programa Regional de Identificação e Monitoramento de 

Áreas de Deposição de Resíduos Sólidos (PRIMADRS) é o de orientar as 

decisões dos poderes públicos, seus entes e agentes, acerca de medidas 

preventivas e corretivas das causas e efeitos da deposição dos resíduos e 

poluição difusa. 
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16.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 32 - Metas e estratégias para a implantação da ação 16 

Meta Forma de realização 

Caracterização da Região Metropolitana da Baixada Santista 1 - Adquirir conhecimentos gerais 
sobre a região Metropolitana da 
Baixada Santista e a deposição 
de resíduos nela existente 

Caracterização dos tipos de deposição final de resíduos  

Pesquisas bibliográficas 

Visitas a campo 
2 - Identificação, Quantificação e 
Qualificação das Áreas Críticas 

Diagnóstico fotográfico e cadastro 

3 - Elaborar um diagnóstico das 
áreas críticas quanto à deposição 
de resíduos 

Avaliação das Causas e Efeitos das Áreas Críticas 

4 - Propostas de Mitigação nas 
Áreas Críticas 

Proposição e avaliação de intervenções, ações e investimentos em 
obras e serviços, visando à prevenção e correção de causas e efeitos 
dos processos críticos 

5 - Entrega do Relatório técnico 
final 

Consolidação das propostas mais viáveis de intervenção, fechamento 
do relatório final, apresentação em audiência pública para o Comitê 
das Bacias Hidrográficas, CONDESB/AGEM, fechamento do relatório 
final com as observações levantadas nas audiências, que deverá fazer 
parte deste produto, quando da entrega final. 
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16.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 33 – Cronograma físico-financeiro da ação 16 

empreendimento Ação 16 - Elaborar o Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas de 
Deposição de Resíduos Sólidos (PRIMADRS). 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total (R$, julho de 2008) 

1 Adquirir conhecimentos gerais sobre a região Metropolitana da 
Baixada Santista e a deposição de resíduos nela existente 

2 meses          100.000,00 

2 Identificação, Quantificação e Qualificação das Áreas Críticas 3 meses          150.000,00 

3 Elaborar um diagnóstico das áreas críticas quanto à deposição de 
resíduos 

2 meses          100.000,00 

4 Propostas de Mitigação nas Áreas Críticas 1 mês          100.000,00 

5 Entrega do Relatório técnico final 1 mês          50.000,00 

total 500.000,00 
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16.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Caracterização e monitoramento das fontes de poluição das águas 

por meio de deposição de resíduos. 

• Estudo, avaliação e controle das fontes difusas de poluição das águas 

• Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas de 

Deposição de Resíduos Sólidos 
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17. AÇÃO 17 

17.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 17 – Programa de identificação de ligações cruzadas (águas pluviais 

e esgoto). 

Esta ação pertence a: 

• PDC 3 

• Sub-PDC 3.3 

• Ação do PDC 3.3.1 

• Meta do plano 3.3.1b 

17.2. INTRODUÇÃO 

As ligações cruzadas são ligações hidráulicas irregulares, proibidas por lei, 

segundo determina o Decreto 2.624, de 23 de maio 1984 (Artigo 29). 

Este tipo de ligação é caracterizado em duas situações: quando a rede que 

sai do imóvel joga a água da chuva na rede coletora de esgoto ou quando o 

esgoto é lançado na rede pluvial. 

As ligações cruzadas podem provocar incômodos como mau cheiro e até 

mesmo problemas de saúde. Quando o esgoto vaza nos imóveis ou nas vias 

públicas, a população pode ficar em contato direto com vírus e bactérias que 

causam doenças de pele, diarréias, leptospirose, hepatite, entre outras. 

O refluxo de esgoto em decorrência de ligações cruzadas acontece 

normalmente nas regiões mais baixas da cidade. O esgoto pode retornar da 

rede pública para dentro da sua casa ou do seu comércio, transbordando pelos 

ralos do banheiro, vasos sanitários, tanques, pias da cozinha e do quintal. 

Dependendo do local onde ocorre o extravasamento de esgoto pelos poços 

de visita (PVs) da rede pública, há risco de contaminação do solo e da água. 

Os acidentes ambientais podem afetar o ciclo do saneamento da cidade. 

É interessante que o programa de identificação de ligações cruzadas seja 

desenvolvido concomitante à implantação das obras relativas ao sistema de 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

97

esgotamento sanitário do Programa Onda Limpa. Havendo um 

acompanhamento durante as obras de abertura de valas para assentamento 

das tubulações, de modo a identificar e cadastrar as interligações de esgotos 

ao sistema de drenagem pluvial. 

Paralelamente a este trabalho, é necessário que se faça filmagem ou 

televisionamento do interior dos sistemas de drenagem, de forma a se obter 

uma maior cobertura de identificação para uma maior redução dos 

cruzamentos. 

Os usuários serão orientados em como proceder para separar as águas, e 

promoverem as interligações aos sistemas de coleta de esgotos e de águas 

pluviais, respectivamente. 

17.3. JUSTIFICATIVA 

17.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A identificação das ligações cruzadas existentes na Baixada Santista faz-

se necessária devido aos vários problemas e incômodos decorrentes da 

mistura dos efluentes da água pluvial e esgoto, mencionados anteriormente. 

17.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O PDC referente a este programa é o PDC 3, dentro do Sub-PDC 3.3 apoio 

ao Controle das Fontes de Poluição, inclusive as difusas, pois se considera aqui 

a ligação cruzada como uma forma de poluição difusa. A linha temática de 

proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos (Linha temática-2) enfoca medidas e ações que se destinam a 

promover a conservação e a proteção dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos e sua sustentabilidade, e a melhoria da qualidade de vida, este 

programa se enquadra nesta linha ao fazer um tipo controle das fontes difusas 

de poluição das águas. 
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17.4. OBJETIVO 

• A identificação, cadastramento e transferência para a rede coletora 

de esgotos, de todo ramal (ligação domiciliar) que se encontre ligado 

ao sistema de drenagem de águas pluviais; 

• Identificação, cadastramento e eliminação de qualquer água pluvial 

que possa ir para a rede coletora de esgotos. 

17.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 34 - Metas e estratégias para a implantação da ação 17 

Meta Forma de realização 

Cadastrar a rede de esgoto e as interceptações 
juntamente da abertura das valas do Programa Onda 
Limpa Identificar e cadastrar as interligações de 

esgotos ao sistema de drenagem pluvial 
Filmagem ou televisionamento do interior dos 
sistemas de drenagem 

Conscientização dos usuários 

Os usuários serão orientados em como proceder para 
separar as águas, e promoverem as interligações aos 
sistemas de coleta de esgotos e de águas pluviais, 
respectivamente.  

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

99

17.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 35 – Cronograma físico-financeiro da ação 17 

empreendimento: Ação 17 – Programa de identificação de ligações cruzadas (águas pluviais e esgoto). 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 
Identificar e cadastrar as 
interligações de esgotos ao 
sistema de drenagem pluvial 

11 meses             150.000,00 

2 Conscientização dos 
usuários 

3 meses             100.000,00 

total 250.000,00 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

100

17.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Eliminação ou diminuição das ligações cruzadas  
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18. AÇÃO 18 

18.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 18 - Plano diretor para recomposição vegetal 

Esta ação pertence a: 

• PDC 4 

• Sub-PDC 4.1 

• Ação do PDC 4.1.2 

• Meta do plano 4.1.2a 

18.2. INTRODUÇÃO 

Conforme Lino e Dias (2003), a Mata Atlântica possui grande 

biodiversidade, isto é, grande diversidade de árvores, arbustos, ervas e epífitas 

além de animais e microorganismos e é apontada como tendo uma das 

maiores taxas de diversidade do mundo, apesar da grande devastação já 

ocorrida. 

Embora situada na área mais urbanizada do país, reduzida a apenas 7,3% 

de sua cobertura original, em grande parte fragmentada e ainda sob ameaça 

de destruição em várias regiões, representa uma das mais importantes 

florestas tropicais do planeta. Possui imenso valor paisagístico, científico, 

turístico e cultural, presta inúmeros serviços ambientais como a conservação 

da biodiversidade, proteção de solos, das águas e encostas, dentre outros e 

contribui significativamente para a economia brasileira tanto no nível local, 

quanto nacional e internacional (LINO, CF, 2002). 

Os impactos do desmatamento de uma floresta traduzem-se em: aumento 

do escoamento hídrico superficial; redução da infiltração da água no solo; 

redução da evapotranspiração; aumento da incidência do vento sobre o solo; 

aumento da temperatura; redução da fotossíntese; ocupação do solo para 

diferentes usos; e redução da flora e fauna nativas (BRAGA,1999). 
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As áreas de acentuada declividade também merecem uma atenção 

especial na sua proteção com cobertura florestal, em função do risco de erosão 

e de deslizamentos do solo, acarretando em problemas de aumento da 

turbidez e de assoreamento nos corpos d’água. As ocupações desconformes 

nos topos de morros na região contribuem imensamente para esta ocorrência. 

A partir de uma proposta inicial apresentada pelo Conselho Nacional da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, posteriormente discutida e 

complementada pela Câmara Técnica da Mata Atlântica, o CONAMA 

estabeleceu as “Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável da Mata Atlântica” (CONAMA, 1998). Entre os princípios definidos 

está “a recuperação das áreas degradadas e a recomposição das formações 

florestais”. 

Segundo Lino e Dias (2003), a recomposição, como forma de recuperação 

da floresta, entende a busca de uma situação o mais assemelhada possível à 

da floresta original. A recuperação pode se dar com maior ou menor 

interferência humana, por meio de instrumentos e formas de manejo que 

propiciarão o restabelecimento dos processos de sucessão fitoecológica, de 

forma natural ou dirigida, até atingir uma condição desejada. 

Um plano diretor para recomposição vegetal é um importante instrumento 

para o planejamento de áreas que foram degradadas e estão causando algum 

tipo de impacto na região. O projeto objetiva a preservação da mata nativa e a 

recomposição da vegetação tanto ciliar como em topos de morros, 

promovendo a recomposição da cobertura vegetal da bacia hidrográfica de 

modo sustentável. 

18.3. JUSTIFICATIVA 

18.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Este tipo de projeto prioriza investimentos em áreas realmente 

necessárias, evitando o desperdício de recursos. A revitalização destas áreas 

degradadas trará a recomposição de ecossistemas, a melhoria da qualidade 

dos mananciais e a melhoria da qualidade de vida. 
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18.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O PDC que melhor enquadra esta ação é o PDC 4 no momento em que 

prevê estudos para implantação da política estadual de proteção e recuperação 

dos mananciais de interesse regional, com base na Lei nº. 9866, de 28 de 

novembro de 1997. 

A linha temática 2 é a que melhor se adapta a este projeto, pois trata da 

proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, com enfoque nas medidas e ações que se destinam a promover 

a conservação e a proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e 

sua sustentabilidade, e a melhoria da qualidade de vida. 

18.4. OBJETIVO 

Um Plano Diretor de recomposição de cobertura vegetal mostrará as áreas 

mais críticas quanto a este aspecto, propondo ações, investimentos e 

simulando cenários. Plano de Trabalho. 
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Quadro 36 - Metas e estratégias para a implantação da ação 18 

Meta Forma de realização 

Meio físico e ambiental 

Identificação de áreas degradadas 

Identificação e caracterização das unidades de 
conservação da região 

1 - Caracterização da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista 

Relacionar as áreas degradadas com o tipo de uso do 
solo e realizar um diagnóstico da situação atual. 

Método de priorização 

Diagnóstico fotográfico 

Determinar ações 
2 - Determinação das microbacias prioritárias 

Consulta pública 

Relacionar os custos das ações elencadas 

Levantar os recursos disponíveis para realização destas 
ações 

Desenvolver cenários para a realização destas ações 
no curto, médio e longo prazo. 

3 - Plano de investimentos 

Consulta pública 

4 - Plano de recomposição e / ou recuperação da 
cobertura vegetal para ações priorizadas no 
curto prazo. 

Selecionar as ações priorizadas no curto prazo e 
elaborar minutas de termos de referências para a 
realização destas ações 

Minuta do relatório final 
5 – Finalização do projeto 

Relatório Síntese 
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18.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 37 – Cronograma físico-financeiro da ação 18 

empreendimento: Ação 18 - Plano diretor para recomposição vegetal 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Caracterização da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista (relatório 1) 

3 meses             70.000,00 

2 Determinação das microbacias 
prioritárias (relatório 2) 

3 meses             70.000,00 

3 Plano de investimentos (relatório 3) 3 meses             70.000,00 

4 

Plano de recomposição e / ou 
recuperação da cobertura vegetal para 
ações priorizadas no curto prazo. 
(relatório 4) 

2 meses             70.000,00 

5 Finalização do projeto (minuta relatório 
final e síntese) 

2 meses             70.000,00 

total 350.000,00 
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18.6. RESULTADOS ESPERADOS 

• Ações de recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal e 

disciplinamento do uso do solo; 

• Conservação e proteção dos recursos hídricos: recuperação de mata 

ciliar, produção de mudas, coleta de sementes, marcação de 

matrizes, conservação e manejo de solo, unidades de conservação 

(instrumentos econômicos, estudos, capacitação de terceiros e 

gestão). 
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19. AÇÃO 19 

19.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 19 - Promover o reuso de água em áreas ou instalações de interesse 

público. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 5 

• Sub-PDC 5.1 

• Ação do PDC 5.1.1 

• Meta do plano 5.1.1d 

19.2. INTRODUÇÃO 

A escassez de água é um problema cada vez mais decorrente. O problema 

de disponibilidade hídrica na Baixada Santista refere-se à distribuição dessa 

demanda com relação à localização dos mananciais, sobrecarregando estes. 

Os usos urbanos não potáveis envolvem riscos menores e devem ser 

considerados como a primeira opção de reuso na área urbana. Entretanto, 

cuidados especiais devem ser tomados quando ocorre contato direto do público 

com gramados de parques, jardins, hotéis, áreas turísticas e campos de 

esporte. 

Os maiores potenciais de reuso são os que empregam esgotos tratados 

para: 

• Irrigação de parques e jardins públicos, centros esportivos, campos 

de futebol, quadras de golfe, jardins de escolas e universidades, 

gramados, árvores e arbustos decorativos ao longo de avenidas e 

rodovias; 

• Irrigação de jardins ao redor de edifícios públicos, residenciais e 

industriais; 

• Reserva de proteção contra incêndios; 

• Controle de poeira em movimentos de terra, etc. 
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• Sistemas decorativos aquáticos tais como fontes e chafarizes, 

espelhos e quedas d'água. 

• Descarga sanitária em banheiros públicos e em edifícios comerciais e 

industriais. 

• Lavagem de trens e ônibus públicos. 

19.3. JUSTIFICATIVA 

19.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Um estudo de viabilidade de reuso de água em jardins e parques públicos 

pode proporcionar futuramente, caso seja viável, com sua implantação: 

• A diminuição da demanda por água nos mananciais. 

• A conservação da água potável 

• Adiar ou eliminar a necessidade de desenvolvimento de novos 

mananciais, para abastecimento público. 

19.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O PDC 5 é o que melhor se adequa a este empreendimento, o Sub-PDC 5 

de Racionalização do Uso da Água no Sistema de Abastecimento Urbano 

recomenda a diminuição de desperdícios e o uso da água tratada em locais que 

não necessitam disto seria uma forma de desperdício. A linha temática 2 de 

proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos apóia empreendimentos que enfoquem o aproveitamento 

múltiplo e o controle do uso dos recursos hídricos com destaque para a 

promoção do seu uso racional. 

19.4. OBJETIVO 

Desenvolver um estudo de viabilidade de utilização de efluentes de 

esgotos tratados para o uso de irrigação de parques e jardins públicos, 

abordando os aspectos legais, técnicos, político-sociais e econômicos. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

109

19.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 38 - Metas e estratégias para a implantação da ação 19 

Meta Forma de realização 

1 - Viabilidade legal 

2 - Viabilidade técnica 

Quanto à qualidade dos esgotos tratados disponíveis para o 
usos de irrigação 

Verificação dos locais disponíveis para a utilização desta 
prática 

Estudo das espécies plantadas e a adequabilidade para este 
tipo de irrigação 

Estudo das técnicas de irrigação  

Verificação de existência de problemas adicionais de saúde 
ou de meio ambiente que necessitam ser considerados 

3 - Viabilidade política e social 

Estudo das as reações políticas a problemas de saúde e 
ambientais que, eventualmente tenham ocorrido em 
possível conexão com o uso de esgotos no passado. 

Estudo da percepção pública da prática do uso de esgotos 
tratados em equipamentos decorativos 

Verificação dos benefícios potenciais do reuso para a 
comunidade 

Verificação dos riscos potenciais 

4 - Viabilidade econômica 

Verificação dos custos de implantação 

Verificação dos custos de capital envolvidos 

Verificação dos custos de operação e manutenção 

Verificação da taxa de retorno 

Verificação de benefícios econômicos 

Estudo de viabilidade de utilização de 
efluentes de esgotos tratados para o uso de 
irrigação de parques e jardins públicos 

Verificação da relação custo/benefício do projeto  
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19.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 39 – Cronograma físico-financeiro da ação 19 

empreendimento: Ação 19 - Estudo de viabilidade de utilização de efluentes de esgotos tratados para o uso de irrigação de parques 
e jardins públicos 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Viabilidade legal 1 mês             10.000,00 

2 Viabilidade técnica 1 mês             10.000,00 

3 Viabilidade política e social 1 mês             10.000,00 

4 Viabilidade econômica 1 mês             10.000,00 

total   40.000,00 
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19.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Busca de informações e adequação de processos produtivos visando o 

reuso, a recirculação e equipamentos/processos que economizem a água, 

incentivando a sua utilização racional. 

Promoção de ações e projetos que visem à utilização racional e à 

economia dos recursos hídricos; 
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20. AÇÃO 20 

20.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 20 - Promover o aproveitamento da água de chuva em áreas ou 

instalações de interesse público 

Esta ação pertence a: 

• PDC 5 

• Sub-PDC 5.1 

• Ação do PDC 5.1.1 

• Meta do plano 5.1.1d 

20.2. INTRODUÇÃO 

A escassez de água é um problema cada vez mais decorrente. O problema 

de disponibilidade hídrica na Baixada Santista refere-se à distribuição dessa 

demanda com relação à localização dos mananciais, sobrecarregando estes. 

Os usos urbanos não potáveis envolvem riscos menores e devem ser 

considerados como a primeira opção de reuso na área urbana. Entretanto, 

cuidados especiais devem ser tomados quando ocorre contato direto do público 

com gramados de parques, jardins, hotéis, áreas turísticas e campos de 

esporte. 

Os maiores potenciais de reuso são os que empregam esgotos tratados 

para: 

• Irrigação de parques e jardins públicos, centros esportivos, campos 

de futebol, quadras de golfe, jardins de escolas e universidades, 

gramados, árvores e arbustos decorativos ao longo de avenidas e 

rodovias; 

• Irrigação de jardins ao redor de edifícios públicos, residenciais e 

industriais; 

• Reserva de proteção contra incêndios; 

• Controle de poeira em movimentos de terra, etc. 
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• Sistemas decorativos aquáticos tais como fontes e chafarizes, 

espelhos e quedas d'água. 

• Descarga sanitária em banheiros públicos e em edifícios comerciais e 

industriais. 

• Lavagem de trens e ônibus públicos. 

20.3. JUSTIFICATIVA 

Um estudo de viabilidade para implantação de projetos de aproveitamento 

de água de chuva em espelhos d’água, fontes e chafarizes é de extrema 

importância na medida em que poderá ser utilizado em vários locais, por todos 

os municípios da Baixada Santista, causando na diminuição da demanda por 

água potável. 

20.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Um estudo de viabilidade de reuso de água em equipamentos decorativos 

como espelhos d'água, fontes e chafarizes pode proporcionar futuramente, 

caso seja viável, com sua implantação: 

• A diminuição da demanda por água nos mananciais. 

• A conservação da água potável 

• Adiar ou eliminar a necessidade de desenvolvimento de novos 

mananciais, para abastecimento público. 

20.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O PDC 5 é o que melhor se adequa a este empreendimento, o Sub-PDC 5 

de Racionalização do Uso da Água no Sistema de Abastecimento Urbano 

recomenda a diminuição de desperdícios e o uso da água tratada em locais que 

não necessitam disto seria uma forma de desperdício. A linha temática 2 de 

proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos apóia empreendimentos que enfoquem o aproveitamento 

múltiplo e o controle do uso dos recursos hídricos com destaque para a 

promoção do seu uso racional. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

114

20.4. OBJETIVO 

Desenvolver um estudo de viabilidade de utilização de água de chuva em 

equipamentos decorativos como espelhos d'água, fontes e chafarizes, 

abordando os aspectos legais, técnicos, político-sociais e econômicos. 

20.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 40 - Metas e estratégias para a implantação da ação 20 

Meta Forma de realização 

1 - Viabilidade legal 

2 - Viabilidade técnica 

Formas de aproveitamento de água de 
chuva 

Verificação de possibilidade de recirculação 

3 - Viabilidade política e social 

Estudo da percepção pública da prática de 
água de chuva em equipamentos 
decorativos 

Verificação dos benefícios potenciais do 
reuso para a comunidade 

Verificação dos riscos potenciais 

4 - Viabilidade econômica 

Verificação dos custos de implantação 

Verificação dos custos de capital envolvidos 

Verificação dos custos de operação e 
manutenção 

Verificação da taxa de retorno 

Verificação de benefícios econômicos 

Estudo de viabilidade de utilização de água de chuva em 
equipamentos decorativos como espelhos d'água, fontes e 
chafarizes 

Verificação da relação custo/benefício do 
projeto 
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20.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 41 – Cronograma físico-financeiro da ação 20 

empreendimento: Ação 20 - Estudo de viabilidade de utilização de água de chuva em equipamentos decorativos como espelhos 
d'água, fontes e chafarizes 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Viabilidade legal 2 meses             50.000,00 

2 Viabilidade técnica 2 meses             50.000,00 

3 Viabilidade política e social 2 meses             50.000,00 

4 Viabilidade econômica 2 meses             50.000,00 

total 200.000,00 
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20.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Busca de informações e adequação de processos produtivos visando o 

reuso, a recirculação e equipamentos/processos que economizem a 

água, incentivando a sua utilização racional. 

• Promoção de ações e projetos que visem à utilização racional e à 

economia dos recursos hídricos. 
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21. AÇÃO 21 

21.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 21 - Implantar o gerenciamento das águas no rio Cubatão, 

disponibilizando publicamente dados em tempo real, integrando a rede de 

informações com a rede do EMAE/ONS. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 6 

• Sub-PDC 6.1 

• Ação do PDC 6.1.1 

• Meta do plano 6.1.1b 

21.2. INTRODUÇÃO 

A realização de estudos hidrológicos em bacias hidrográficas vem da 

necessidade de se compreender o funcionamento do balanço hídrico, os 

processos que controlam o movimento da água e os impactos de mudanças do 

uso da terra sobre a quantidade e qualidade da água (Whitehead e Robinson, 

1993). 

O modelo hidrológico é uma ferramenta extremamente útil que permite, 

através da equacionar dos processos, representar, entender e simular o 

comportamento de uma bacia hidrográfica (Tucci, 1998). 

Espera-se, com o desenvolvimento de um modelo hidrológico distribuído, 

simular situações e antecipar soluções para os problemas, já considerados 

alarmantes, de fornecimento de água. 

Este projeto está focalizado no rio Cubatão devido aos problemas já 

existentes na bacia quanto à qualidade e quantidade de água e à grande 

quantidade de indústrias lá localizadas. 

Os convênios sugeridos auxiliarão na disponibilidade de dados e a 

posterior divulgação dos dados providos deste modelo e facilitará eventuais 

estudos da área e ações de prevenção. 
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21.3. JUSTIFICATIVA 

21.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A elaboração de um modelo hidrológico quali-quantitativo otimizará o 

regime hidrológico do rio Cubatão, além de fazer previsão de vazões e níveis, 

além de disponibilizar informações em tempo real  

Outro fato é suprir a falta de dados relativos à bacia por meio de 

articulação (convênio) com outros órgãos. 

21.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este projeto está enquadrado no PDC 6, ao tratar de inventários, estudos 

de viabilidade técnica, econômica, ambiental e projetos de obras hidráulicas de 

aproveitamento múltiplo e/ou controle dos recursos hídricos. 

A linha temática 2.2. (Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos 

Superficiais e Subterrâneos) é a que mais se ajusta ao projeto proposto, pois 

abrange empreendimentos que contemplem os usos múltiplos dos recursos 

hídricos, no que se refere ao aproveitamento e controle, bem como à 

conservação, proteção e recuperação da qualidade e da quantidade dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

21.4. OBJETIVO 

Desenvolver um modelo hidrológico para o estudo do comportamento de 

diferentes componentes do rio Cubatão, os quais sejam capazes de estimar 

séries de vazões a partir de dados de precipitação, de prever a vazão de cheias 

e de avaliar o impacto das alterações da vazão. 
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21.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 42 - Metas e estratégias para a implantação da ação 21 

Meta Forma de realização 

1 - Intercâmbio de informações Convênio 

Análise dos dados hidrológicos da bacia 

Elaborar modelo hidrológico quali-quantitativo 

Ajuste e validação do modelo 

2 – Construção do modelo de 
gerenciamento hidrológico 

Previsão de vazões em tempo real com modelo hidrológico 
e extensão de séries 

3 - Software Desenvolvimento do software 

4 - Disponibilização dos dados 
Criar um portal de divulgação ou incorporar no portal 
existente as informações coletadas 
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21.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 43 – Cronograma físico-financeiro da ação 21 

empreendimento: Ação 21 - Desenvolver um modelo hidrológico para o estudo do comportamento de diferentes componentes do rio Cubatão 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Intercâmbio de informações 3 meses             37.500,00  

2 Construção do modelo de 
gerenciamento hidrológico 

3 meses             37.500,00 

3 Software 6 meses             37.500,00 

4 Disponibilização dos dados 2 meses             37.500,00 

total 150.000,00  
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21.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Construção, ajuste e validação de um modelo hidrológico quali-

quantitativo para o rio Cubatão 

• Desenvolvimento do software 

• Operacionalização e disponibilização de informações de um sistema 

de gerenciamento do rio Cubatão 

• Implantação de sistemas de aproveitamento múltiplo e controle dos 

recursos hídricos, com gestão, rateio de custos em convênio 

21.8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Tucci, C.E.M. Modelos hidrológicos. Porto Alegre, Ed. Universidade 

UFRGS, 1998. 

• Whitehead, P.G.; Robinson, M. Experimental basin studies: an 

international and historic perspective of forest impacts.. Journal de 

Hydrology, 145:217-230, 1993 
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22. AÇÃO 22 

22.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 22 - Elaborar modelo computacional de simulação em tempo real da 

macrodrenagem regional integrado aos dados do radar meteorológico de São 

Paulo e da rede telemétrica 

Esta ação pertence a: 

• PDC 7 

• Sub-PDC 7.1 

• Ação do PDC 7.1.3 

• Meta do plano 7.1.3a 

22.2. INTRODUÇÃO 

Os modelos de simulação são modelos matemáticos computadorizados 

que representam o funcionamento dos sistemas ambientais, fazem 

diagnósticos da qualidade ambiental da área de influência, comparação entre 

cenários, relação temporal e outros. O uso de modelos computacionais para 

simular processos ambientais é extremamente importante para a gestão de 

bacias hidrográficas. 

Segundo Tucci (2005), o modelo hidrológico é uma das ferramentas que a 

ciência desenvolveu, para melhor entender o comportamento da bacia 

hidrográfica e prever condições diferentes das observáveis.  

A simulação hidrológica é limitada pela heterogeneidade física das bacias 

e dos processos envolvidos, o que tem propiciado o desenvolvimento de um 

grande número de modelos que se diferenciam em função dos dados 

utilizados, discretização das prioridades de representação dos processos e dos 

objetivos a serem alcançados.  
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22.3. JUSTIFICATIVA 

22.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Desenvolver um modelo computacional de simulação em tempo real da 

macrodrenagem regional integrado aos dados do radar meteorológico de São 

Paulo e da rede telemétrica será uma grande avanço na Baixada Santista em 

vista da quantidade de informações que serão produzidas e disponibilizadas. 

Este modelo atuará na prevenção de inundações. 

22.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este modelo seria um tipo de apoio à implementação de ações não 

estruturais de defesa contra inundações (Sub-PDC 7.1), auxiliando na 

operação de sistemas de alerta. A linha temática 3 (prevenção e defesa contra 

eventos extremos) tem por objetivo o desenvolvimento de ações de prevenção 

e defesa contra inundações e a administração das conseqüências de estiagens 

prolongadas, portanto este modelo estaria dentro desta por atuar na 

prevenção de inundações. 

22.4. OBJETIVO 

Desenvolver um modelo computacional de simulação em tempo real da 

macrodrenagem regional integrado aos dados do radar meteorológico de São 

Paulo e da rede telemétrica para prevenção de inundações. 
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22.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 44 - Metas e estratégias para a implantação da ação 22 

Meta Forma de realização 

1 - Avaliação e equacionamento Definição do problema, objetivos e justificativas. 

2 - Representação do sistema Escolha dos modelos para atender os objetivos 

3 - Coleta e análise de dados e 
parâmetros 

Trabalho de campo 

4 - Desenvolvimento do modelo em 
tempo real 

Utilização de técnicas matemáticas: métodos numéricos, 
otimização, estatística e geoprocessamento. 

5 - Simulação Ajustes e verificação 

6 - Acoplamento dos dados do radar 
meteorológico de São Paulo 

Ajustes de banco de dados e extensões 

7 - Acoplamento dos dados da rede 
telemétrica 

Ajustes de banco de dados e extensões 

8 - Modelo final Desenvolvimento do modo de visualização e operação 
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22.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 45 – Cronograma físico-financeiro da ação 22 

empreendimento: Ação 22 - Elaborar modelo computacional de simulação em tempo real da macrodrenagem regional 
integrado aos dados do radar meteorológico de São Paulo e da rede telemétrica 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Avaliação e equacionamento 1 mês             75.000,00 

2 Representação do sistema 1 mês             75.000,00 

3 Coleta e análise de dados e parâmetros 4 meses             75.000,00 

4 Desenvolvimento do modelo em tempo 
real 

1 mês             75.000,00 

5 Simulação 1 mês             75.000,00 

6 Acoplamento dos dados do radar 
meteorológico de São Paulo 

2 meses             75.000,00 

7 Acoplamento dos dados da rede 
telemétrica 

2 meses             75.000,00 

8 Modelo final 2 meses              75.000,00 

total 600.000,00 
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22.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Implantação de medidas não-estruturais de prevenção e defesa 

contra inundações; 

• Assistência e cooperação aos municípios para a implantação de 

medidas não-estruturais de prevenção de inundações. 

22.8.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

TUCCI, C. E. M. Modelos Hidrológicos. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 
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23. AÇÃO 23 

23.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 23 - Elaborar projetos e implantar obras estruturais convencionais 

em drenagem urbana 

Esta ação pertence a: 

• PDC 7 

• Sub-PDC 7.2 

• Ação do PDC 7.2.1 

• Meta do plano 7.2.1a 

23.2. INTRODUÇÃO 

As medidas estruturais convencionais em drenagem urbana são medidas 

de desassoreamento, retificação e canalização de cursos d’água. 

Este termo de referência se refere à execução de desassoreamento de rios 

e córregos. Este tipo de intervenção é necessária, pois os assoreamentos, 

providos de erosões e deslizamentos, diminuem a seção de escoamento das 

águas acarretando em futuras inundações. 

A perda da mata ciliar é a principal causadora das erosões e 

deslizamentos nos corpos hídricos. 

23.3. JUSTIFICATIVA 

23.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O desassoreamento dos rios e córregos é necessário para que haja o 

aumento da seção de escoamento da água. 

23.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

O desassoreamento é uma ação estrutural convencional de defesa contra 

inundações (Sub-PDC 7.2). A linha temática 3 (prevenção e defesa contra 
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eventos extremos) tem por objetivo o desenvolvimento de ações de prevenção 

e defesa contra inundações e a administração das conseqüências de estiagens 

prolongadas, portanto ao aumentar a seção de escoamento da água com o 

desassoreamento faz-se uma medida em defesa de inundações. 

23.4. OBJETIVO 

Aumentar a seção de escoamento de um curso d’água. 

23.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 46 - Metas e estratégias para a implantação da ação 23 

Meta Forma de realização 

Elaboração de projeto executivo 

Licenciamentos florestais e ambientais Projetos e licenças 

Licenciamento junto ao DAEE 

Serviços preliminares 

Apoio topográfico para delimitação dos volumes a 
desassorear 

Instalação dos equipamentos de dragagem 

Aplicação de revestimentos e/ou proteção de margem 

Execução da obra 

Serviços complementares 
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23.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 47 – Cronograma físico-financeiro da ação 23 

empreendimento: Ação 23 - Elaborar projetos e implantar obras estruturais convencionais em drenagem urbana 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Projetos e licenças 6 meses             250.000,00 

2 Execução da obra 6 meses             1.000.000,00 

total 1.250.000,00 
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23.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Cooperação com os municípios para serviços e obras de prevenção e 

defesa contra inundações; 

• Serviços e obras de desassoreamento de cursos d’água 

• Convênios com os municípios para estudos, projetos, serviços e obras 

de controle de cheias e defesa contra inundações. 
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24. AÇÃO 24 

24.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 24 - Capacitar institucionalmente os municípios para Política 

Municipal de Recursos Hídricos 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1a 

24.2. INTRODUÇÃO 

A linha de pensamento sanitarista é a que mais se aplica na Baixada 

Santista, onde há um escoamento rápido das águas superficiais por canais 

para o mar. Entretanto, este tipo de solução com canalizações e retificações 

modifica o curso natural da águas e provoca enchentes e inundações. As 

comportas implantadas nestes canais para controle de vazão encontram-se, 

em diversos locais, com funcionamento precário. Além disso, a sua forma de 

relevo existente na Baixada Santista também propicia este tipo de ocorrência, 

pois existem duas barreiras naturais: à montante os Morros e à jusante o mar, 

sendo que no intermédio há um relevo muito plano. 

A capacitação de administradores e técnicos municipais em recursos 

hídricos proporciona melhores soluções no gerenciamento deste, tanto nas 

ações, quanto nas tramitações e nos desenvolvimentos de instrumentos de 

gestão. 
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24.3. JUSTIFICATIVA 

24.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Todos os municípios da Baixada Santista possuem problemas com 

inundações, a capacitação de administradores e técnicos municipais em 

recursos hídricos, proporciona melhores soluções no gerenciamento deste. 

24.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar de 

um curso de capacitação em gestão de recursos hídricos. Quanto à linha 

temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA TEMÁTICA 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (linha temática 

1), pois apóia a execução de empreendimentos que incentivam o controle 

social por meio da articulação local e da utilização de processos participativos, 

contribuindo para a busca de um modelo de desenvolvimento estruturado na 

sustentabilidade sócio-ambiental. 

24.4. OBJETIVO 

Montar um curso de capacitação para administradores e técnicos 

municipais envolvidos com recursos hídricos, para melhoria do sistema gestão 

de recursos hídricos municipal. 
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24.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 48 - Metas e estratégias para a implantação da ação 24 

Meta Forma de realização 

Módulo 1.1: Meio ambiente e recursos hídricos x ocupação antrópica, 
conceitos básicos de ecologia, ciclo hidrológico e recursos hídricos – 4h; 

Módulo 1.2: Gestão da água no Brasil - aspectos jurídicos e institucionais; 
Gestão de recursos hídricos municipais e tipos de soluções para os 
problemas de inundações – 4h; 

Módulo 1.3: Gestão dos recursos hídricos – marcos conceituais; 
disponibilidade e demandas por água, proteção de mananciais; o caso da 
Baixada Santista – 4h; 

1 - Recursos Hídricos - 
Conceitos Básicos 

Módulo 1.4: Controle de cheias urbanas – velho e novo paradigma 
(sistemas de drenagem urbana) e combate a eventos críticos; o caso da 
Baixada Santista – 2h; Oficina com identificação dos focos de inundações 
municipais e medidas de combate - 2h; 

Módulo 2.1: Políticas públicas e legislação vigente sobre recursos hídricos 
– 4h: Exposição Teórico-metodológica (1h); Oficina - leitura coletiva e 
apresentação dos seguintes documentos legais: Política Nacional de 
Recursos Hídricos, Plano Nacional de Recursos Hídricos e Plano Estadual de 
Recursos Hídricos - PERH (enfoque na Baixada Santista), Plano da Bacia 
Hidrográfica da Baixada Santista (2h); apresentação das conclusões dos 
grupos (1h); 

Módulo 2.2. Gerenciamento de recursos hídricos - 4h: Exposição teórico-
conceitual: SIGRH, FEHIDRO, CBH (2h); Política Municipal de Recursos 
Hídricos – lacunas, impasses e desafios (2h); 

Módulo 2.3. Tramitação do sistema de gerenciamento - 4h: Exposição 
teórico-conceitual: outorga, licenciamento, fiscalização e autuação (2h); O 
papel dos municípios nestas tramitações (2h); 

Módulo 2.4: Questões relevantes na gestão dos recursos hídricos no Brasil 
- 4h: Gestão de conflitos e educação para a gestão ambiental participativa 
- trabalho de senso-percepção (2h); Oficina – levantamento de 
problemas/conflitos e potencialidades para a gestão de recursos hídricos 
nos municípios da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (1h); 
apresentação dos trabalhos dos grupos (1h); 

2 - Gestão de Recursos 
Hídricos – Aprofundamento e 
Estabelecimento de 
Estratégias de Ação 

Oficina Final (atividade de fechamento dos cursos) - Gestão ambiental 
participativa aplicada ao gerenciamento de recursos hídricos – construção 
coletiva de propostas de ação a partir dos resultados da oficina – 4h: 
trabalho em grupo de construção coletiva de cenários e estabelecimento 
de prioridades de ação nas sub-bacias da Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista (4h); Reunião plenária geral para consolidação das propostas das 
representações (4h). Distribuição dos certificados. 
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24.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 49 – Cronograma físico-financeiro da ação 24 

empreendimento: Ação 24 - Capacitar institucionalmente os municípios para Política Municipal de Recursos 
Hídricos 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Recursos Hídricos - Conceitos Básicos 2 dias              

2 Gestão de Recursos Hídricos – Aprofundamento e 
Estabelecimento de Estratégias de Ação 

3 dias             50.000,00 

total 50.000,00 
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24.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Desenvolvimento de curso de capacitação de técnicos e 

administradores municipais para Política Municipal de Recursos 

Hídricos; 

• Melhoria no sistema de gestão municipal de recursos hídricos. 
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25. AÇÃO 25 

25.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 25 - Capacitar órgãos públicos, entidades e usuários para 

participação no comitê. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1a 

25.2. INTRODUÇÃO 

Desde 1997, com a criação da Política Nacional de Recursos Hídricos (LEI 

Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997) a gestão dos recursos hídricos 

fundamenta-se na participação tanto do Poder Público como dos usuários e das 

comunidades (Cap. I; Art. 1°), além de descrever que seja uma política 

descentralizada.  

Com a criação dos Comitês, esta descentralização já ocorre, entretanto a 

participação é uma questão complicada na maioria dos processos decisórios. O 

CBH-BS já passou pela execução de 2 Planos de Bacia e a participação vem 

aumentando, mas ainda está muito aquém do desejável. 

Um curso de capacitação para os interessados em gestão de recursos 

hídricos modificará este quadro proporcionando subsídios para estes atores na 

busca de informações, para que possam argumentar nos momentos de tomada 

de decisões do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS) 

com maior relevância. 
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25.3. JUSTIFICATIVA 

25.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O comitê da Bacia hidrográfica da Baixada Santista possui um histórico de 

baixa participação nas tomadas de decisão ou por pouca representatividade ou 

por pouca atuação de seus representantes. Um curso de capacitação para os 

interessados em gestão de recursos hídricos modificará este quadro, pois as 

pessoas possuirão mais informações para que possam discutir nos momentos 

de tomada de decisões do comitê. 

25.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar de 

um curso de capacitação em gestão de recursos hídricos. Quanto à linha 

temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA TEMÁTICA 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (linha temática 

1), pois apóia a execução de empreendimentos que incentivam o controle 

social por meio da articulação local e da utilização de processos participativos, 

contribuindo para a busca de um modelo de desenvolvimento estruturado na 

sustentabilidade sócio-ambiental. 

25.4. OBJETIVO 

Montar um curso de capacitação de órgãos públicos, entidades e usuários, 

atendendo à demanda de capacitação regional destes profissionais que 

possuem interesse em gestão de recursos hídricos, para participação ativa no 

comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS). 
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25.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 50 - Metas e estratégias para a implantação da ação 25 

Meta Forma de realização 

Módulo 1.1: Meio ambiente e recursos hídricos x ocupação antrópica, 
conceitos básicos de ecologia, ciclo hidrológico e recursos hídricos – 4h; 1 - Recursos Hídricos - 

Conceitos Básicos 
Módulo 1.2: Gestão da água no Brasil - aspectos jurídicos e institucionais; 

Meta Forma de realização 

Módulo 1.3: Gestão dos recursos hídricos – marcos conceituais; 
disponibilidade e demandas por água, proteção de mananciais; o caso da 
Baixada Santista – 4h; 

Módulo 1.4: Noções básicas de hidrologia, hidrometria, medição de vazão. 
Apresentação de um modelo hidrológico quali-quantitativo– 4h; 

1 - Recursos Hídricos - 
Conceitos Básicos 

Módulo 1.5: Controle de cheias urbanas – velho e novo paradigma 
(sistemas de drenagem urbana) e combate a eventos críticos; o caso da 
Baixada Santista – 4h. 

Módulo 2.1: Políticas públicas e legislação vigente sobre recursos hídricos 
– 4h: Exposição Teórico-metodológica (1h); Oficina - leitura coletiva e 
apresentação dos seguintes documentos legais: Política Nacional de 
Recursos Hídricos, Plano Nacional de Recursos Hídricos e Plano Estadual de 
Recursos Hídricos - PERH (enfoque na Baixada Santista) (2h); 
apresentação das conclusões dos grupos (1h); 

Módulo 2.2. Gerenciamento de recursos hídricos - 4h: Exposição teórico-
conceitual: SIGRH, FEHIDRO, Recursos Hídricos (atualização - enfoque 
acadêmico) (2h); Sistemas de Informação de Recursos Hídricos como 
instrumento de gestão: estudo de caso – construção do sistema estadual 
de informações de recursos hídricos – lacunas, impasses e desafios (2h) 

Módulo 2.3. Instrumentos de Gestão: planos de bacia, outorga, cobrança e 
outros instrumentos de gestão de recursos hídricos – 4h: Exposição 
teórico-metodológica (1h); Estudo de caso: a experiência do CBH-BS – 
construção coletiva de Termo de Referência para Plano de Bacia (1h); 
Oficina - estudo e apresentação de avaliação sobre: o PERH, a Resolução 
CONAMA 357/05, Lei Estadual de Cobrança e Outorga (2h); 

Módulo 2.4: Questões relevantes na gestão dos recursos hídricos no Brasil 
- 8h: Exposição teórico-conceitual: funcionamento e organização de 
comitês e agências de bacias; sistemas de fiscalização (1h); Estudo de 
caso: avaliação comparativa de Comitês e Agências de Bacia existentes no 
Estado de São Paulo e CBH-BS (1h); gestão de conflitos e educação para a 
gestão ambiental participativa - trabalho de senso-percepção (2h); Oficina 
– levantamento de problemas/conflitos e potencialidades para a gestão de 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (3h); 
apresentação dos trabalhos dos grupos (1h); 

2 - Gestão de Recursos 
Hídricos – Aprofundamento e 
Estabelecimento de 
Estratégias de Ação 

Oficina Final (atividade de fechamento dos cursos) - Gestão ambiental 
participativa aplicada ao gerenciamento de recursos hídricos – construção 
coletiva de propostas de ação a partir dos resultados da oficina – 6h: 
trabalho em grupo de construção coletiva de cenários e estabelecimento 
de prioridades de ação nas sub-bacias (4h); Reunião plenária geral para 
consolidação das propostas das representações (2h). Distribuição dos 
certificados 
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25.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 51 – Cronograma físico-financeiro da ação 25 

empreendimento: Ação 25 - Capacitar órgãos públicos, entidades e usuários para participação no comitê. 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Recursos Hídricos - Conceitos Básicos 3 manhãs e 2 tardes             90.000,00 

2 
Gestão de Recursos Hídricos – 
Aprofundamento e Estabelecimento de 
Estratégias de Ação 

3 manhãs e 4 tardes             90.000,00 

total 180.000,00 
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25.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Desenvolvimento de curso de capacitação em gestão de recursos 

hídricos para órgãos públicos, entidades e usuários interessados; 

• Maior participação nos processos decisórios do CBH-BS. 
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26. AÇÃO 26 

26.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 26 - Capacitar tecnicamente órgãos públicos, entidades e 

associações em geral na elaboração de projetos FEHIDRO. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1a 

26.2. INTRODUÇÃO 

O CBH-BS já passou pela execução de 2 Planos de Bacia, entretanto ainda 

há dificuldades, por parte do público interessado, em solicitações de 

financiamentos e na elaboração de termos de referências para projetos 

FEHIDRO, por falta de entendimento dos procedimentos exigidos e das 

prioridades dos projetos financiáveis. 

Um curso de capacitação técnica de órgãos públicos, entidades e 

associações para a elaboração de projetos FEHIDRO facilitará o processo de 

solicitação de financiamento deste. 

26.3. JUSTIFICATIVA 

26.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A capacitação técnica de órgãos públicos, entidades e associações na 

elaboração de projetos FEHIDRO facilitará o processo de solicitação de 

financiamento deste, pois os termos de referência elaborados já estariam de 

acordo com as suas determinações. 
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26.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar de 

um curso de capacitação em gestão de recursos hídricos. Quanto à linha 

temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA TEMÁTICA 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (linha temática 

1), pois apóia a execução de empreendimentos que incentivam o controle 

social por meio da articulação local e da utilização de processos participativos, 

contribuindo para a busca de um modelo de desenvolvimento estruturado na 

sustentabilidade sócio-ambiental. 

26.4. OBJETIVO 

Desenvolver um curso de capacitação técnica de 3 dias, voltado para 

órgãos públicos, entidades e associações, para a elaboração de projetos 

FEHIDRO, visando maior facilidade no processo de solicitação de 

financiamento. 

26.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 52 - Metas e estratégias para a implantação da ação 26 

Meta Forma de realização 

Definir a forma de enquadramento dos projetos ao 
financiamento do FEHIDRO 

Exposição teórica a respeito dos PDCs (2h) 

Definir o vínculo do financiamento de projetos 
FEHIDRO com os Planos de Bacia e as prioridades. 

Exposição teórica das prioridades dos projetos 
definidas no plano de bacia e as prioridades definidas 
pelo CBH-BS (2h) 

Manual de Procedimentos Operacionais para 
Investimento (4h) 

Manual de Custeio (2h) 

Manual de Licitação Pública (2h) 

ANEXO I - Ficha resumo não estrutural 

ANEXO II - Ficha resumo estrutural 

ANEXO III - Relação de documentos - municípios e 
entidades municipais 

ANEXO IV - Relação de documentos - órgãos 
estaduais  

Realizar exposições teóricas a respeito dos 
procedimentos operacionais para a elaboração dos 
projetos FEHIDRO 

ANEXO V - Relação de documentos -sociedade civil 
sem fins lucrativos  
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Meta Forma de realização 

ANEXO VI - Relação de documentos - usuários com 
fins lucrativos  

ANEXO VII - Cronograma Físico-financeiro  

ANEXO VIII - Planilha Orçamentária  

ANEXO IX - Modelo Declaração Municípios Entidades 
Municipais e Estaduais (4h) 

ANEXO X - Modelo Declaração Entidades Sociedade 
Civil  

ANEXO XI - Relatório Atividades  

ANEXO XII - Modelo Declaração Usuários Fins 
Lucrativos  

ANEXO XIII - Termo Cooperação Técnica 
Compromisso Doação  

ANEXO XIV - Valores máximos para pagamento de 
mão-de-obra  

ANEXO XV - Modelo de Placa de Obra  

ANEXO XVI - Relação de pagamentos  

ANEXO XVII - Declaração Realização Contrapartida  

Realizar exposições teóricas a respeito dos 
procedimentos operacionais para a elaboração dos 
projetos FEHIDRO 

ANEXO XVIII - Procedimentos para aditamentos 
contratuais (4h) 

Elaborar um projeto FEHIDRO 
Desenvolver um projeto FEHIDRO, a partir dos 
procedimentos explicitados anteriormente. 
Distribuição de certificados. (4h) 
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26.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 53 – Cronograma físico-financeiro da ação 26 

empreendimento: Ação 26 - Capacitar tecnicamente órgãos públicos, entidades e associações em geral na 
elaboração de projetos FEHIDRO 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Definir a forma de enquadramento dos projetos ao 
financiamento do FEHIDRO 

2 horas             25.000,00 

2 Definir o vínculo do financiamento de projetos 
FEHIDRO com os Planos de Bacia e as prioridades 

2 horas              

3 
Realizar exposições teóricas a respeito dos 
procedimentos operacionais para a elaboração dos 
projetos FEHIDRO 

16 horas              

4 Elaborar um projeto FEHIDRO 4 horas             25.000,00 

total 50.000,00 
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26.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Capacitação técnica de órgãos públicos, entidades e associações na 

elaboração de projetos FEHIDRO; 

• Maior agilidade nos pedidos de solicitações de financiamentos 

FEHIDRO; 

• Maior demanda em solicitação de financiamentos de projetos 

FEHIDRO. 
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27. AÇÃO 27 

27.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 27 - Treinar e capacitar gestores e multiplicadores de conhecimento 

em recursos hídricos 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1a 

27.2. INTRODUÇÃO 

Cursos de capacitação para gestores e multiplicadores são importantes 

por proliferar os ensinamentos, além de melhorar a qualificação destes 

profissionais. Os agentes multiplicadores podem proporcionar a mudança de 

conduta, em prol da melhoria dos recursos hídricos, portanto a conscientização 

a respeito dos problemas enfrentados no gerenciamento dos recursos hídricos 

e da interferência do homem no meio natural e aos efeitos ocasionados nos 

recursos hídricos é de extrema importância. 

Este curso deverá atender a demanda de capacitação, atualização e 

orientação de gestores e professores quanto à temática de educação ambiental 

com enfoque em recursos hídricos. 

27.3. JUSTIFICATIVA 

27.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Cursos de capacitação para gestores e multiplicadores são importantes 

por proliferar os ensinamentos, além de melhorar a qualificação destes 

profissionais. Os agentes multiplicadores podem proporcionar a mudança de 

conduta, em prol da melhoria dos recursos hídricos. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

147

27.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar de 

um curso de capacitação em gestão de recursos hídricos. Quanto à linha 

temática compatível, a que mais se adequa é a LINHA TEMÁTICA 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (linha temática 

1), pois apóia a execução de empreendimentos que incentivam o controle 

social por meio da articulação local e da utilização de processos participativos, 

contribuindo para a busca de um modelo de desenvolvimento estruturado na 

sustentabilidade sócio-ambiental. 

27.4. OBJETIVO 

Complementar e ampliar a formação dos gestores e multiplicadores de 

conhecimento em recursos hídricos, contribuindo para a formação teórica e 

prática sobre educação ambiental com enfoque em recursos hídricos. 

Estimular a ampliação e o aprofundamento da educação ambiental nos 

sistemas de ensino. 

Multiplicar conhecimento para a mudança de conduta das pessoas. 

27.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 54 - Metas e estratégias para a implantação da ação 27 

Meta Forma de realização 

Módulo 1.1: Meio ambiente e recursos hídricos x ocupação antrópica, conceitos 
básicos de ecologia, ciclo hidrológico e recursos hídricos – 4h; 

Módulo 1.2: Gestão da água no Brasil - aspectos jurídicos e institucionais; Gestão 
das Águas no Estado de São Paulo - aspectos jurídicos e institucionais – 4h;  

Módulo 1.3: O papel do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista - 4h 

Módulo 1.4: Gestão dos recursos hídricos – marcos conceituais; disponibilidade e 
demandas por água, proteção de mananciais e das áreas de APP e qualidade das 
águas; o caso da Baixada Santista – 4h; 

1 - Recursos 
Hídricos - Conceitos 
Básicos 

Módulo 1.5: Controle de cheias urbanas – velho e novo paradigma (sistemas de 
drenagem urbana) e combate a eventos críticos; o caso da Baixada Santista – 2h; 
Oficina com identificação dos focos de inundações municipais e medidas de combate 
- 2h 

2 - Educação 
ambiental com 

Módulo 2.1: Exposição teórica sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
Política Nacional de Educação Ambiental - 2h 
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Módulo 2.2: Gestão de recursos hídricos local - Exposição sobre o papel das ONGs, 
Associações e moradores, professores e outros multiplicadores na proteção dos 
recursos hídricos locais - 2h 

Módulo 2.3: Visitas a campo para conhecer a Baixada Santista sob o olhar dos 
recursos hídricos - Ensinamentos sob percepção ambiental e metodologias de como 
fazer uma visita técnica - 8h 

Módulo 2.4: Desenvolvimento, em oficinas, de módulos pedagógicos sobre recursos 
hídricos (diversos grupos com temas diversificados a respeito de recursos hídricos), 
como produto final será elaborada uma cartilha com os temas abordados. Alguns 
temas sugeridos: Água hoje e sempre- consumo sustentável; Balneabilidade e 
doenças de veiculação hídrica; Participação social na gestão da águas; Ecossistemas 
lindeiros; e outros - 4h 

Módulo 2.5: Oficina para montagem de KITs com medidas de racionamento de água 
- 2h 

enfoque nos 
recursos hídricos 

Módulo 2.6: Avaliação do curso e emissão dos certificados - 2h 
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27.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 55 – Cronograma físico-financeiro da ação 27 

empreendimento: Ação 27 - Treinar e capacitar gestores e multiplicadores de conhecimento em recursos hídricos 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Recursos Hídricos - Conceitos Básicos 3 manhãs e 2 
tardes              

2 Educação ambiental com enfoque nos recursos 
hídricos 

2 manhãs e 3 
tardes             40.625,00 

TOTAIS   40.625,00 

Obs.: Este curso será ministrado nos 9 municípios pertencentes à Região Metropolitana da Baixada Santista, no ano de 2009 poderão ser 
ministrados 2 cursos, utilizando uma verba de R$ 81.250,00. 
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27.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Proliferação do conhecimento em recursos hídricos; 

• Conscientização a respeito dos problemas enfrentados no 

gerenciamento dos recursos hídricos; 

• Conscientização da interferência do homem no meio natural e aos 

efeitos ocasionados nos recursos hídricos; 

• Mudança de conduta. 
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28. AÇÃO 28 

28.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 28 - Elaborar, editar e distribuir material didático-pedagógico ou 

informativo em recursos hídricos e áreas correlatas. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1d 

28.2. INTRODUÇÃO 

A população está cada vez mais envolvida nos cenários urbanos perdendo 

desta maneira, a relação natural que tinham com a terra e suas culturas. O 

relacionamento da humanidade com a natureza tem hoje culminado numa 

forte pressão exercida sobre os recursos naturais. 

Atualmente, é comum a contaminação dos cursos de água, a poluição 

atmosférica, a devastação das florestas, além de muitas outras formas de 

agressão ao meio ambiente. As inundações e deslizamentos freqüentes são 

respostas da natureza à ocupação desordenada do Homem. A necessidade de 

uma ocupação planejada, pensando na capacidade de suporte dos recursos 

naturais traria uma relação mais amena do Homem e a natureza. 

A base para esta mudança são o planejamento e a educação ambiental. A 

educação ambiental constitui uma forma abrangente de educação, propondo 

atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico participativo 

permanente que procura incutir no educando uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental, compreendendo-se como crítica a capacidade de 

captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. 

A elaboração, edição e distribuição de material didático-pedagógico ou 

informativo em recursos hídricos e áreas correlatas auxiliará na 
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conscientização da população da necessidade de atentar-se na capacidade de 

suporte dos recursos naturais e na forma de ocupação sem planejamento de 

nossas cidades. 

28.3. JUSTIFICATIVA 

28.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A difusão de material didático-pedagógico ou informativo em recursos 

hídricos e áreas correlatas auxiliará na conscientização da população da 

necessidade de atentar-se na capacidade de suporte dos recursos naturais e na 

forma de ocupação sem planejamento de nossas cidades. 

28.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar deda 

difusão de material didático pedagógico e informativo sobre recursos hídricos e 

áreas correlatas. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é 

a LINHA TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS (linha temática 1), pois apóia a execução de empreendimentos que 

incentivam o controle social por meio da articulação local e da utilização de 

processos participativos, contribuindo para a busca de um modelo de 

desenvolvimento estruturado na sustentabilidade sócio-ambiental. 

28.4. OBJETIVO 

Complementar e ampliar o conhecimento da população em recursos 

hídricos, contribuindo para a formação teórica e prática sobre educação 

ambiental com enfoque em recursos hídricos. 

Estimular a ampliação e o aprofundamento da educação ambiental nos 

sistemas de ensino. 

Multiplicar conhecimento para a mudança de conduta das pessoas. 
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28.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 56 - Metas e estratégias para a implantação da ação 28 

Meta Forma de realização 

Desenvolvimento, em oficinas com educadores ambientais, de 
módulos pedagógicos sobre recursos hídricos. Alguns temas 
sugeridos: Água hoje e sempre: será?; Balneabilidade e doenças de 
veiculação hídrica; Participação social na gestão da águas; Relação 
homem x natureza; O luxo do lixo - a importância da reciclagem dos 
resíduos; A devastação das florestas; Sustentabilidade ambiental e 
outros. 

Desenvolvimento de uma cartilha pedagógica sobre recursos 
hídricos 

Desenvolvimento de folders educativos 

Elaborar materiais didático-
pedagógico com conceitos básicos 
dos recursos hídricos, contendo os 
principais problemas enfrentados e 
a relação do homem x natureza 

Desenvolvimento de uma agenda ambiental para as escolas 

Revisão, edição e impressão da 
cartilha e dos folders 

formação de uma equipe de especialistas que fará a organização, 
adequação e revisão dos textos transformando o material produzido 
em oficinas em uma cartilha didático-pedagógico 

Divulgar e distribuir a cartilha nas escolas, bibliotecas públicas e 
outros locais de acesso público com fim educativo. Campanha nas escolas 

Distribuir folders educativos  
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28.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 57 – Cronograma físico-financeiro da ação 28 

empreendimento: Ação 28 - Elaborar, editar e distribuir material didático-pedagógico ou informativo em recursos hídricos e áreas correlatas. 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 

Elaborar materiais didático-
pedagógico com conceitos 
básicos dos recursos hídricos, 
contendo os principais 
problemas enfrentados e a 
relação do homem x natureza 

2 semanas             20.000,00 

2 Revisão, edição e impressão 
da cartilha e dos folders 

3 dias              

3 Campanha nas escolas 10 semanas             20.000,00 

total 40.000,00 
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28.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Proliferação do conhecimento em recursos hídricos; 

• Conscientização a respeito dos problemas enfrentados no 

gerenciamento dos recursos hídricos; 

• Conscientização da interferência do homem no meio natural e aos 

efeitos ocasionados nos recursos hídricos; 

• Mudança de conduta. 
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29. AÇÃO 29 

29.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 29 - Implantar programas de educação ambiental com enfoque em 

recursos hídricos. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1d 

29.2. INTRODUÇÃO 

A população está cada vez mais envolvida nos cenários urbanos perdendo 

desta maneira, a relação natural que tinham com a terra e suas culturas. O 

relacionamento da humanidade com a natureza tem hoje culminado numa 

forte pressão exercida sobre os recursos naturais. 

Atualmente, são comuns: a contaminação dos cursos de água, a poluição 

atmosférica, a devastação das florestas, além de muitas outras formas de 

agressão ao meio ambiente. As inundações e deslizamentos freqüentes são 

respostas da natureza à ocupação desordenada do Homem. A necessidade de 

uma ocupação planejada, pensando na capacidade de suporte dos recursos 

naturais traria uma relação mais amena do Homem e a natureza. 

Utilizando metodologias diferenciadas, linguagem acessível e visitas de 

campo (estudo do meio) o programa de educação ambiental contribuirá para a 

compreensão e implementação do sistema de gerenciamento dos recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, propagando a importância 

de se estimular o uso racional da água, a despoluição dos cursos d’água, o 

entendimento de ecossistemas e a percepção ambiental. 

O programa capacitará educadores e gestores em recursos hídricos, 

realizará um espaço piloto com local para compostagem e horta orgânica, 
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análises de qualidade de água, pequenos ecossistemas para mostrar o 

funcionamento natural e a interferência da ocupação antrópica, ensinamentos 

de arborização urbana com local simulando uma rua urbanizada e os tipos de 

vegetação mais adequadas e finalmente, uma trilha ecológica urbana para a 

abordagem da percepção ambiental. Este espaço servirá como um projeto 

piloto de educação ambiental o qual proporcionará visitas técnicas a escolas e 

públicos interessados em geral. 

29.3. JUSTIFICATIVA 

29.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Um Programa de Educação Ambiental auxiliará na conscientização da 

população da necessidade de atentar-se na capacidade de suporte dos 

recursos naturais e na forma de ocupação sem planejamento de nossas 

cidades.  

29.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar da 

difusão de material didático pedagógico e informativo sobre recursos hídricos e 

áreas correlatas. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é 

a LINHA TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS (linha temática 1), pois apóia a execução de empreendimentos que 

incentivam o controle social por meio da articulação local e da utilização de 

processos participativos, contribuindo para a busca de um modelo de 

desenvolvimento estruturado na sustentabilidade sócio-ambiental. 

29.4. OBJETIVO 

Complementar e ampliar o conhecimento da população em recursos 

hídricos, contribuindo para a formação teórica e prática sobre educação 

ambiental com enfoque em recursos hídricos. 
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Estimular a ampliação e o aprofundamento da educação ambiental nos 

sistemas de ensino. 

Desenvolver ações que promovam a sensibilização e a conscientização dos 

problemas e soluções relacionados ao gerenciamento, à conservação e à 

proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. 

Multiplicar conhecimento para a mudança de conduta das pessoas. 

29.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 58 - Metas e estratégias para a implantação da ação 29 

Meta Forma de realização 

Cursos semanais para gestores e professores, com 
seguintes temas abrangidos: educação ambiental (8h), 
recursos hídricos (8h), biodiversidade (8h), 
desenvolvimento sustentável (8h), devastação das 
florestas (8h), poluição das águas (8h), contaminação dos 
solos (8h), impactos ambientais (8h) e percepção 
ambiental (8h). 

1 - Formação de Educadores para 
educação ambiental (72 horas) 

Produto obtido: material didático-pedagógico de educação 
ambiental para 1° e 2° graus 

Compostagem e horta orgânica 

Qualidade da água (KIT de análise de qualidade de água) 

Ecossistema 

Arborização urbana 

Áreas verdes urbanas 

2 - Desenvolvimento de projetos de 
Educação Ambiental em um Centro de 
Referência proporcionando visitas 
técnicas a escolas e públicos 
interessados em geral. 

Trilhas urbanas - Projeto Mata Atlântica 

Desenvolvimento de DVDs educativos contendo os temas 
explorados no programa e os projetos desenvolvidos 

3 - Tecnologias e ambientes 
colaborativos Portal educativo na web, contendo o programa de 

educação ambiental, o andamento dos projetos e os 
produtos obtidos, além de medidas de racionamento da 
água e soluções sustentáveis para o convívio com a água. 
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29.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 59 – Cronograma físico-financeiro da ação 29 

empreendimento: Ação 29 - Implantar programas de educação ambiental com enfoque em recursos hídricos. 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Formação de Educadores para educação ambiental 2 meses             75.000,00 

2 Desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental 7 meses             150.000,00 

3 Novas Tecnologias e ambientes colaborativos 3 meses             75.000,00 

total 300.000,00 
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29.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Proliferação do conhecimento em recursos hídricos; 

• Conscientização a respeito dos problemas enfrentados no 

gerenciamento dos recursos hídricos; 

• Conscientização da interferência do homem no meio natural e aos 

efeitos ocasionados nos recursos hídricos; 

• Mudança de conduta. 
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30. AÇÃO 30 

30.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 30 - Implantar o portal eletrônico do CBH-BS e treinar pessoal 

técnico para sua manutenção. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1d 

30.2. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de um portal eletrônico do CBH-BS seria um sítio de 

informações na Internet nas áreas de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental referentes à Bacia Hidrográfica da Baixada Santista para atender as 

demandas por informações que o público apresenta. A página visa sistematizar 

as informações e disponibilizá-las em tempo real, perante uma estrutura de 

informações utilitárias, referenciais e ferramentas de busca.  

O portal conterá as seguintes informações: 

• Bases de Dados de Recursos Hídricos; 

• Base de Dados Ambientais; 

• Base Cartográfica; 

• Biblioteca referente à Baixada Santista e ao CBH-BS (Artigos e 

Textos); 

• Sites relacionados. 

Os dados serão disponíveis na forma de textos, tabelas, gráficos ou 

mapas. 

Também haverá neste sítio um ícone para Contato que disponibilizará o 

correio eletrônico e um formulário WEB para atendimento às questões breves. 

Além de proporcionar um espaço para avaliação do portal feita através de 
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formulário de críticas e sugestões para permanente apreciação por todas as 

unidades do sistema. 

30.3. JUSTIFICATIVA 

30.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O desenvolvimento de um portal eletrônico do CBH-BS sistematizará as 

informações sobre recursos hídricos e saneamento ambiental da Bacia 

Hidrográfica da Baixada Santista e as disponibilizará em tempo real, suprindo a 

falta de informações disponível sobre estes assuntos. 

30.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar da 

difusão de informações sobre recursos hídricos e áreas correlatas. Mas também 

pode estar contida no PDC 1 por ser um apoio ao Sistema de Planejamento de 

Recursos Hídricos. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é 

a LINHA TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS (linha temática 1), pois apóia a execução de empreendimentos que 

objetivam o planejamento e incentivam o controle social por meio da 

articulação local e da utilização de processos participativos, contribuindo para a 

busca de um modelo de desenvolvimento estruturado na sustentabilidade 

sócio-ambiental. 

30.4. OBJETIVO 

Elaborar um portal com informações em tempo real referentes a recursos 

hídricos e saneamento ambiental da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista na 

forma de textos, tabelas, gráficos e mapas. 
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30.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 60 - Metas e estratégias para a implantação da ação 30 

Meta Forma de realização 

Garantir o acesso rápido às diversas páginas do site 
independente do equipamento e habilidade no uso de 
computadores por parte dos usuários 

Todas as páginas devem obedecem a um único padrão de 
cores, fontes, fundo, linhas, etc. 

Definir layout do Portal do CBH-BS 

Para cada link deverá haver uma pequena descrição do 
conteúdo a fim de possibilitar a localização precisa da 
informação. 

Definir o tipo de informação que estará 
disponível no portal 

Bases de Dados de Recursos Hídricos, Base de Dados 
Ambientais, Base Cartográfica, Biblioteca referente à 
Baixada Santista e ao CBH-BS (Artigos e Textos) e sites 
relacionados. 

Tornar o Portal participativo 
(proporcionar contato) 

Além do correio eletrônico, deverá estar disponível na 
página o formulário web para atendimento às questões 
breves. 

Proporcionar um sistema com avaliação 
contínua 

A avaliação do Portal é feita através de formulário de 
críticas e sugestões para permanente apreciação por todas 
as unidades do sistema. 

Tornar o portal acessível Divulgação através do site do SIGRH e AGEM 

A manutenção do Portal é contínua, para garantir que a 
informação selecionada e registrada não se torne obsoleta, 
considerando a dinâmica da informação disponibilizada 
diariamente na Internet. 

Manter o site atualizado 

Treinamento de pessoal técnico 
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30.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 61 – Cronograma físico-financeiro da ação 30 

empreendimento: Ação 30 - Implantar o portal eletrônico do CBH-BS e treinar pessoal técnico para sua 
manutenção 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Definir layout do Portal do CBH-BS 2 meses             10.000,00 

2 Definir o tipo de informação que estará disponível no 
portal 

4 meses              

3 Tornar o Portal participativo (proporcionar contato) 1 mês              

4 Proporcionar um sistema com avaliação contínua 1 mês              

5 Tornar o portal acessível 1 mês             20.000,00 

6 Manter o site atualizado 2 meses             20.000,00 

total 50.000,00 
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30.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Divulgação de dados e informações, em tempo real, a respeito de 

recursos hídricos e saneamento ambiental da Baixada Santista. 
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31. AÇÃO 31 

31.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 31 - Realizar anualmente a "Semana de Água" 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1e 

31.2. INTRODUÇÃO 

A Semana da água na Baixada Santista vem sendo realizada anualmente 

entre os dias 15 e 22 de março desde 2003 pelo CBH-BS. 

A finalização no dia 22 de março ocorre devido ao dia Mundial da Água é 

comemorado nesta data com o objetivo de chamar a atenção para esse bem 

essencial para a vida no Planeta e conscientizar a população na busca de 

soluções e participação em iniciativas que garantam quantidade e qualidade de 

água para todos. 

O evento trata-se de mais uma oportunidade para que os brasileiros 

pudessem conhecer os objetivos e a importância do uso racional dos de 

recursos hídricos e mais uma oportunidade de promover a educação 

ambiental. Além da necessidade de contribuir para consolidação dos princípios 

democráticos da Lei Federal 9.433/97, conhecida como Lei das Águas. 

As atividades integrantes do projeto serão desenvolvidas desde o início 

das aulas em todas as escolas do município, reservando a semana de 15 a 22 

para a divulgação à população dos trabalhos, os quais estarão expostos em 

locais públicos. Neste projeto, cada unidade de ensino, dos 9 municípios da 

Baixada Santista, abordará o assunto de maneira relevante e diversificada. 
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31.3. JUSTIFICATIVA 

31.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A Semana da água auxiliará na conscientização da população da 

necessidade de atentar-se na capacidade de suporte dos recursos hídricos. 

31.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar da 

difusão de informações sobre recursos hídricos e um projeto de educação 

ambiental. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é a 

LINHA TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS (linha temática 1), pois apóia a execução de empreendimentos que 

objetivam o planejamento e incentivam o controle social por meio da 

articulação local e da utilização de processos participativos, contribuindo para a 

busca de um modelo de desenvolvimento estruturado na sustentabilidade 

sócio-ambiental. 

31.4. OBJETIVO 

Discutir os problemas relacionados ao uso da água e debater assuntos 

relacionados à recuperação e preservação das bacias hidrográficas na região.
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31.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 62 - Metas e estratégias para a implantação da ação 31 

Meta Forma de realização 

Visitas: Mananciais, Estação de Tratamento de Água, 
Estação de Tratamento de Esgoto e Usinas de Triagem e 
Reciclagem. 

Documentários: Vídeos e fotos dos rios que abastecem a 
Região Metropolitana da Baixada Santista 

Concurso: Cartazes, desenhos, músicas e paródias. 

Meios de Comunicação: Utilização de rádio, jornais, 
banners e folhetos para conscientização da população 
sobre o uso racional da água. 

Palestras: Com pessoas especializadas no assunto. 

Atividades de Campo: Trilha ecológica com alunos das 
escolas estaduais, municipais e particulares. 

1 - Realizar trabalhos educativos sobre 
a importância da qualidade e do uso 
racional da água com alunos de escolas 
públicas, municipais e particulares. 

Divulgação das atividades em locais públicos e construção 
de um DVD sobre a Semana da Água. 
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31.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  Quadro 63 – Cronograma físico-financeiro da ação 31 

empreendimento: Ação 31 - Realizar anualmente a "Semana de Água" 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 
Realizar trabalhos educativos sobre a importância da 
qualidade e do uso racional da água com alunos de 
escolas públicas, municipais e particulares. 

8 dias             90.000,00 

total 90.000,00 
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31.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Conscientização a respeito da importância da água 
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32. AÇÃO 32 

32.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 32 - Promover visitas educacionais monitoradas aos diversos locais 

de interesse em recursos hídricos. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.1 

• Meta do plano 8.1.1e 

32.2. INTRODUÇÃO 

Realizar visitas monitoradas educacionais faz parte de um complemento 

de ensino aos estudantes, pois mostra o funcionamento prático das teorias 

estudadas. Além disso, também mostra um cenário bem realístico das 

dimensões geradas de resíduos líquidos e sólidos e o custo para tratá-los. 

Mostrando a importância do racionamento da água e do reuso, reutilização e 

reciclagem dos resíduos sólidos. 

As visitas monitoradas serão realizadas em mananciais, ETAs, ETEs, 

Aterros Sanitários, Usinas de compostagem, triagem e reciclagem e o público 

alvo são universidades, escolas, associações e instituições em geral. 

Este termo refere-se ao planejamento e articulação para a viabilização 

destas visitas, além de promover subsídios para que ocorra um evento com a 

sistematização das percepções acerca das visitas técnicas. 

32.3. JUSTIFICATIVA 

32.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O trabalho de visita técnica é visto como um complemento e lapidação do 

estudante/profissional no intercâmbio escolar com a esfera empresarial. Sendo 

assim necessário e fundamental para a formação do aluno. 
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32.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Este empreendimento está enquadrado no Sub-PDC 8.1 por se tratar da 

difusão de informações sobre recursos hídricos e um projeto de educação 

ambiental. Quanto à linha temática compatível, a que mais se adequa é a 

LINHA TEMÁTICA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS (linha temática 1), pois apóia a execução de empreendimentos que 

objetivam o planejamento e incentivam o controle social por meio da 

articulação local e da utilização de processos participativos, contribuindo para a 

busca de um modelo de desenvolvimento estruturado na sustentabilidade 

sócio-ambiental. 

32.4. OBJETIVO 

Planejar e articular a viabilização destas visitas, além de promover 

subsídios para que ocorra um evento com a sistematização das percepções 

acerca das visitas técnicas em diversos locais de interesse em recursos 

hídricos. 

Expor uma visão prática do funcionamento das ETAs, ETEs, Aterros 

sanitários, Usinas de compostagem, triagem e reciclagem, do sistema de 

captação em mananciais e outros locais de interesse em recursos hídricos. 

Entendimento sistêmico sobre poluição da água e do solo e o custo do 

tratamento destes resíduos sólidos e líquidos. 
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32.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 64 - Metas e estratégias para a implantação da ação 32 

Meta Forma de realização 

Planejamento das visitas monitoradas  Estudo de viabilidade de locais para implantação de visitas 
técnicas monitoradas 

Contato e articulação Articulação entre escolas e locais a serem visitados 

Aluguel de transporte 

Fornecimento de lanches 

Material didático para distribuição 

Materiais adequados para a viabilização 
da visita 

Aquisição de guias de áudio 

Sistematizar resultados das visitas 
Promoção de eventos pós-visita para estimular a 
percepção técnica e ambiental sobre os locais visitados 
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32.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 65 – Cronograma físico-financeiro da ação 32 

empreendimento: Ação 32 - Promover visitas educacionais monitoradas aos diversos locais de interesse em recursos hídricos. 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Planejamento das visitas monitoradas  2 meses             10.000,00 

2 Contato e articulação 1 mês              

3 Materiais adequados para a viabilização da 
visita 

4 meses             20.000,00 

4 Sistematizar resultados das visitas 2 meses             20.000,00 

total 50.000,00 

Obs.: O recurso destinado a esta ação é de R$ 450.000,00, entretanto como são 9 municípios, será destinado R$ 50.000,00 por município para 
a realização destas visitas. 
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32.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Proliferação do conhecimento em recursos hídricos; 

• Conscientização a respeito dos problemas enfrentados no 

gerenciamento dos recursos hídricos; 

• Conscientização da interferência do homem no meio natural e aos 

efeitos ocasionados nos recursos hídricos; 

• Mudança de conduta. 
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33. AÇÃO 33 

33.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 33 - Divulgar técnicas em reuso de água e aproveitamento de águas 

pluviais e capacitar interessados. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.2 

• Meta do plano 8.1.2a 

33.2. INTRODUÇÃO 

A escassez de água é um problema cada vez mais decorrente. O problema 

de disponibilidade hídrica na Baixada Santista refere-se à distribuição dessa 

demanda com relação à localização dos mananciais, sobrecarregando estes. 

Os usos urbanos não potáveis envolvem riscos menores e devem ser 

considerados como a primeira opção de reuso na área urbana. Entretanto, 

cuidados especiais devem ser tomados quando ocorre contato direto do público 

com gramados de parques, jardins, hotéis, áreas turísticas e campos de 

esporte. 

Os maiores potenciais de reuso são os que empregam esgotos tratados 

para: 

• Irrigação de parques e jardins públicos, centros esportivos, campos 

de futebol, quadras de golfe, jardins de escolas e universidades, 

gramados, árvores e arbustos decorativos ao longo de avenidas e 

rodovias; 

• Irrigação de jardins ao redor de edifícios públicos, residenciais e 

industriais; 

• Reserva de proteção contra incêndios; 

• Controle de poeira em movimentos de terra, etc. 
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• Sistemas decorativos aquáticos tais como fontes e chafarizes, 

espelhos e quedas d'água. 

• Descarga sanitária em banheiros públicos e em edifícios comerciais e 

industriais. 

• Lavagem de trens e ônibus públicos. 

33.3. JUSTIFICATIVA 

33.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Divulgar técnicas de aproveitamento de água de chuva e reuso de 

efluentes não potáveis é de extrema importância, pois são medidas de 

racionamento de água e a sua implementação afetará diretamente a demanda 

por água potável. 

33.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Por se tratar de um curso de capacitação e uma divulgação, o PDC 8 é o 

que mais se enquadra neste projeto. Entretanto, o PDC 5 também se adequa, 

pois uma das finalidades deste curso é a Racionalização do Uso da Água no 

Sistema de Abastecimento Urbano. A linha temática planejamento e 

gerenciamento de recursos hídricos (linha temática 1) enquadra-se neste 

projeto, pois busca nas bases da educação ambiental, instrumento de 

formação humana voltado para a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades, a promoção de ações educativas voltadas a atitudes e práticas 

equilibradas, à construção de valores e relações sociais, conhecimentos, 

habilidades e competências que contribuam para a participação de todos na 

edificação de uma gestão sustentada de recursos hídricos, fomentando 

processos de mudanças culturais e sociais. E também a linha temática 2 de 

proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos por apoiar empreendimentos que enfoquem o aproveitamento 

múltiplo e o controle do uso dos recursos hídricos com destaque para a 

promoção do seu uso racional. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

178

33.4. OBJETIVO 

Promover um curso de capacitação sobre técnicas de reuso e 

aproveitamento de água de chuva e divulgar estas técnicas. 

33.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 66 - Metas e estratégias para a implantação da ação 33 

Meta Forma de realização 

Meio ambiente e recursos hídricos x ocupação antrópica, conceitos 
básicos de ecologia, ciclo hidrológico e recursos hídricos 

1 - Recursos Hídricos - Conceitos 
Básicos (exposição teórica) Gestão dos recursos hídricos – marcos conceituais; disponibilidade e 

demandas por água, proteção de mananciais; o caso da Baixada 
Santista 

Armazenamento de água de chuva do telhado em mini-lagoas 

Armazenamento em estacionamentos 

Armazenamento no telhado 

Telhado verde 

Transporte de sedimentos 

Regar de jardim 

Descarga em bacias sanitárias 

Usos industriais-torres de resfriamento 

2 - Palestras sobre Reuso e 
aproveitamento de água de chuvas 

Equipamentos decorativos como espelhos d'água, fontes e chafarizes 

3 - Atividades práticas - 
sistematização do conceito 

Oficina - montagem de protótipos das técnicas de aproveitamento e 
reuso (maquetes) 

4 - Divulgação das técnicas abordadas Distribuição de DVD contendo as palestras do curso e de certificados 
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33.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 67 – Cronograma físico-financeiro da ação 33 

empreendimento: Ação 33 - Divulgar técnicas em reuso de água e aproveitamento de águas pluviais e capacitar interessados. 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Recursos Hídricos - Conceitos Básicos 
(exposição teórica) 

1 dia             25.000,00 

2 Palestras sobre Reuso e aproveitamento de 
água de chuvas 

3 dias             25.000,00 

3 Atividades práticas - sistematização do 
conceito 

2 dias             25.000,00 

4 Divulgação dos resultados do curso 5 dias             25.000,00 

total 100.000,00 
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33.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Pessoas capacitadas para executar projetos de reuso e 

aproveitamento de água de chuva 

• Material de divulgação sobre as técnicas de reuso e aproveitamento 

de água de chuva 

• Promoção de ações e projetos que visem à utilização racional e à 

economia dos recursos hídricos. 
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34. AÇÃO 34 

34.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 34 - Incentivar, promover e divulgar a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico em recursos hídricos. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.2 

• Meta do plano 8.1.2a 

34.2. INTRODUÇÃO 

A Feira de Recursos Hídricos é um local para que um público influente, 

formado por tomadores de decisão e gestores de políticas e projetos em 

saneamento ambiental, tenha contato com novas tecnologias, produtos, 

serviços e equipamentos destinados ao setor. Ela abrangerá os seguintes 

segmentos e produtos: 

• Água: tratamento, distribuição, armazenamento, controle de qualidade 

para consumo. 

• Saneamento: coleta de esgoto, transporte, tratamento de esgoto 

doméstico e industrial, condicionamento de lodos, reutilização da água. 

• Recursos Hídricos: planejamento e aproveitamento, manejo e gestão de 

bacias hidrográficas, águas subterrâneas. 

• Resíduos Sólidos: coleta e transporte de lixo, tratamento e disposição 

final, resíduos industriais, resíduos urbanos, manejo de resíduos perigosos. 

• Controle e Proteção Ambiental: contaminação do ar, poluição industrial, 

geopolítica. 

O público alvo desta Feira será: representantes de órgãos municipais, 

estaduais e federais das áreas de resíduos sólidos, saneamento e meio 

ambiente; técnicos do setor ambiental e segmentos afins; prestadores de 
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serviços; professores, pesquisadores e estudantes de instituições de ensino 

superior e centros de pesquisa e executivos. Dentro dela também haverá um 

espaço em formato de auditórios para a apresentação de produtos e pesquisas. 

34.3. JUSTIFICATIVA 

34.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Dentro de uma Feira de Recursos Hídricos é possível incentivar, promover 

e divulgar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico sobre o tema. 

34.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Por se tratar de um Simpósio sobre Recursos Hídricos, o PDC 8 é o que 

mais se enquadra neste projeto. A linha temática planejamento e 

gerenciamento de recursos hídricos (linha temática 1) enquadra-se neste 

projeto, pois busca nas bases da educação ambiental, instrumento de 

formação humana voltado para a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades, a promoção de ações educativas voltadas a atitudes e práticas 

equilibradas, à construção de valores e relações sociais, conhecimentos, 

habilidades e competências que contribuam para a participação de todos na 

edificação de uma gestão sustentada de recursos hídricos, fomentando 

processos de mudanças culturais e sociais. 

34.4. OBJETIVO 

Realizar uma Feira de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da 

Baixada Santista, a qual realizará troca de informações, demonstração de 

produtos e o desenvolvimento tecnológico de sistemas empregados no 

tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento 

de esgotos e disposição final dos resíduos, reunindo os principais fabricantes e 

fornecedores de materiais e serviço de recursos hídricos e saneamento 

ambiental, além de promover espaço em auditório para exposição teórica de 

pesquisas tecnológicas do tem e novos produtos. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 
www.vmengenharia.com.br 

183

34.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 68 - Metas e estratégias para a implantação da ação 34 

Meta Forma de realização 

Criação de um site para o evento 

Site do SIGRH, AGEM e correios eletrônicos 1 - Divulgação 

Em papel (na forma de cartazes e panfletos que serão 
espalhados por toda a Baixada Santista)  

Inscrições antecipadas por meio do site desenvolvido  

Recebimento de trabalhos por meio do site desenvolvido 
2 - Inscrições e recebimento de 
trabalhos 

Inscrições na hora: recebendo pagamentos e emitindo crachás 

3 - Análise dos trabalhos que serão 
apresentados 

Equipe técnica com especialistas na área 

Pavilhão de exposição com amplo espaço e com auditórios para 
exposições de pesquisas e produtos 4 - Infra-estrutura 

Restaurantes e/ou locais de lanches e alimentação em geral 

Reunir as principais empresas do setor para expor as novidades 
em tecnologias, produtos, serviços e equipamentos a um público 
altamente qualificado.  
Parte inferior do formulário 5 - Articulação e contatos 

Reunir as pesquisas tecnológicas na área e de gestão de 
recursos hídricos 

Revista divulgando as novas tecnologias da área (online no site 
do evento) 6 - Produtos obtidos 

Anais com as apresentações orais (online no site do evento) 
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34.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 69 – Cronograma físico-financeiro da ação 34 

empreendimento: Ação 34 - Realizar uma Feira de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 Divulgação 5 meses             10.000,00 

2 Inscrições e recebimento de trabalhos 7 meses             5.000,00 

3 Análise dos trabalhos que serão 
apresentados 

4 meses             10.000,00 

4 Infra-estrutura 2 meses             5.000,00 

5 Articulação e contatos 5 meses             5.000,00 

6 Produtos obtidos 2 meses             10.000,00 

total 45.000,00 
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34.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Troca de informações sobre recursos hídricos e saneamento 

ambiental 

• Demonstração de produtos e o desenvolvimento tecnológico 

• Divulgação de pesquisa 
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35. AÇÃO 35 

35.1. IDENTIFICAÇÃO 

Ação 35 - Divulgar soluções estruturais não convencionais em drenagem 

urbana. 

Esta ação pertence a: 

• PDC 8 

• Sub-PDC 8.1 

• Ação do PDC 8.1.2 

• Meta do plano 8.1.2a 

35.2. INTRODUÇÃO 

As estruturas não convencionais visam manter as características do local, 

nas condições de drenagem existentes antes da impermeabilização do solo. Os 

princípios de funcionamento utilizados nesse tipo de estrutura não 

convencional são a infiltração da água pluvial no solo e o armazenamento, ou 

ainda a combinação de ambos. 

Algumas soluções são propostas a seguir: 

• Minimização da área diretamente conectada 

• Faixas gramadas 

• Valetas gramadas 

• Bacias de detenção secas 

• Bacias de detenção alagadas 

• Alagadiços 

• Pavimento poroso 
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35.3. JUSTIFICATIVA 

35.3.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Divulgar técnicas de formas não convencionais de drenagem urbana é de 

extrema importância, pois são medidas que melhorariam o sistema de 

drenagem, diminuindo as enchentes e inundações. 

35.3.2. JUSTIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO 
COM O ESCOPO DO PDC E DA LINHA TEMÁTICA FINANCIÁVEL 
PELO FEHIDRO 

Esta ação está enquadrada no PDC 8 por ser uma divulgação de técnicas 

para melhoria do sistema de drenagem, entretanto este tipo de projeto 

também se adequa ao PDC 7, no Sub-PDC 7.2, pois também é um projeto para 

contenção de cheias. A linha temática planejamento e gerenciamento de 

recursos hídricos (linha temática 1) é a que melhor se enquadra, pois busca 

nas bases da educação ambiental, instrumento de formação humana voltado 

para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a promoção de ações 

educativas voltadas a atitudes e práticas equilibradas, à construção de valores 

e relações sociais, conhecimentos, habilidades e competências que contribuam 

para a participação de todos na edificação de uma gestão sustentada de 

recursos hídricos, fomentando processos de mudanças culturais e sociais. E 

também a linha temática que melhor se enquadra é a linha temática 3 

(prevenção e defesa contra eventos extremos), devido à área de atuação 

fomentar empreendimentos que tenham por objetivo o desenvolvimento de 

ações de prevenção e defesa contra inundações e a administração das 

conseqüências de estiagens prolongadas. 

35.4. OBJETIVO 

Produzir material de divulgação sobre técnicas não convencionais em 

drenagem urbana, para promoção de incentivos a este tipo de decisão e 

realizar um evento de divulgação deste material. 
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35.5. PLANO DE TRABALHO 

Quadro 70 - Metas e estratégias para a implantação da ação 35 

Meta Forma de realização 

Panfletos 

DVDs 

Apostilas 

1 - Produzir material de divulgação 
sobre técnicas não convencionais em 
drenagem urbana 

Pôsteres para a mostra 

2 - Revisão do material de divulgação e 
impressão 

Especialistas revisarão o material para a publicação 

Pôsteres 
3 - Mostra de divulgação dos usos não 
convencionais em drenagem urbana 

Exposição de maquetes com os sistemas não convencionais 

Localização apropriada 
4 - Infra-estrutura para a mostra 

Lanches 
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35.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Quadro 71 – Cronograma físico-financeiro da ação 35 

empreendimento: Ação 35 – Divulgar soluções estruturais não convencionais em drenagem urbana 

item discriminação das etapas período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total (R$, julho de 2008) 

1 
Produzir material de divulgação sobre 
técnicas não convencionais em 
drenagem urbana 

2 meses             5.000,00 

2 Revisão do material de divulgação e 
impressão 

2 meses             5.000,00 

3 Mostra de divulgação dos usos não 
convencionais em drenagem urbana 

1 mês             5.000,00 

4 Infra-estrutura para a mostra 1 mês             5.000,00 

total 20.000,00 
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35.7. RESULTADOS ESPERADOS 

• Esclarecimento a respeito de formas não convencionais de drenagem 

urbana; 

• Material didático a respeito do assunto; 

• Mostra de divulgação destas técnicas. 
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ANEXO – BANCO DE INFORMAÇÕES DE AÇÕES 

O Banco de Informações das ações prioritárias para o curto prazo do Plano 

da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 2008 – 2011 foi apresentado no 

Volume II, mas será re-apresentado nos quadros a seguir apenas para 

conveniência na manipulação deste Volume III. 
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Quadro 72 – Ações priorizadas do PDC 1 

PDC 1 – BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS – BASE 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

1.1.1ª Estabelecer, integrar e 
disponibilizar a base de dados de 
recursos hídricos e saneamento 
ambiental do CBH-BS 

Ação 01 – Estabelecer e 
disponibilizar a base de dados 
de recursos hídricos e 
saneamento ambiental do CBH-
BS integrados às bases de 
dados dos órgãos públicos 
(federais, estaduais, municipais, 
de ensino e outros) 

 - 300.000,00  - 300.000,00  -  - 

Ação 02 – Complementar o 
cadastro de usuários de 
recursos hídricos da Bacia 
Hidrográfica da Baixada Santista 

212.000,00 318.000,00  - 530.000,00  -  - 

Ação 03 – Elaborar base de 
dados ambientais e 
cartográficas dos municípios do 
CBH-BS 

 -  - 510.000,00 510.000,00 340.000,00  - 
1.1.2a Realizar estudos, projetos 
e levantamento de suporte às 
bases de dados e cartográfica do 
CBH-BS 

Ação 04 – Complementar o 
Programa Regional de 
Identificação e Monitoramento 
de Áreas Críticas de Inundação, 
Erosão, Deslizamentos 
(PRIMAC) 

180.000,00  -  - 180.000,00  -  - 

1.1.2c Realizar estudos, projetos 
e levantamento de suporte ao 
gerenciamento de recursos 
hídricos do CBH-BS 

Ação 05 – Identificar novos 
mananciais e caracterizar sua 
disponibilidade hídrica com foco 
no abastecimento urbano e de 
áreas portuárias e retro-
portuárias 

 - 280.000,00  - 280.000,00  -  - 
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PDC 1 – BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS – BASE 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

1.1.2c Realizar estudos, projetos 
e levantamento de suporte ao 
gerenciamento de recursos 
hídricos do CBH-BS  

Ação 06 – Elaborar plano de 
gerenciamento de risco de 
contaminação dos recursos 
hídricos por derramamento de 
cargas perigosas 

 - 100.000,00  - 100.000,00  -  - 

1.1.3a Promover estudos e 
levantamentos de suporte à 
adequação e atualização do 
enquadramento dos corpos 
hídricos na porção Central da 
Baixada Santista 

Ação 07 – Elaborar estudo de 
atualização do enquadramento 
dos cursos d’água e definição da 
priorização de uso dos recursos 
hídricos (Centro) 

  300.000,00 300.000,00   

Ação 08 – Atualizar anualmente 
o “Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica da Baixada 
Santista” 

150.000,00  -  - 150.000,00  -  - 
1.1.4a Elaboração e publicação 
do Plano da Bacia Hidrográfica, 
Relatórios de Situação dos 
Recursos Hídricos da Baixada 
Santista e demais Relatórios do 
CBH-BS 

Ação 09 – Elaborar o Plano da 
Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista 2012-2020 

 -  - 250.000,00 250.000,00  -  - 

1.2.1b Ampliar o sistema de 
monitoramento de qualidade dos 
corpos hídricos 

Ação 10 – Ampliar o sistema de 
monitoramento de qualidade 
dos corpos hídricos 

 - 346.500,00 346.500,00 693.000,00 703.500,00 703.500,00 

 

Quadro 73 – Ações priorizadas do PDC 2 

PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS – PGRH 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

2.1.1a Apoiar a instalação da 
Agência de Bacia 

Ação 11 – Apoiar a instalação da 
Agência de Bacia 

105.000,00 105.000,00  - 210.000,00  -  - 

2.1.2b Implementar a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos 

Ação 12 – Implantar a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos 

 - 50.000,00  - 50.000,00  -  - 
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PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS – PGRH 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

2.1.3a Desenvolvimento, 
implementação e 
operacionalização de um Sistema 
integrado de cadastro, outorga e 
cobrança. 

Ação 13 - Desenvolvimento, 
implementação e operacionalização 
de um Sistema integrado de 
cadastro, outorga e cobrança. 

150.000,00  -  -  -  -  - 

 

Quadro 74 – Ações priorizadas do PDC 3 

PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'ÁGUA – RQCA 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

3.1.1a Coletar, interceptar, 
tratar e destinar 
corretamente os efluentes 
dos sistemas de saneamento 
básico 

Ação 14 - Elaborar Planos de 
Saneamentos Municipais. 

362.500,00 362.500,00 725.000,00 1.450.000,00  -  - 

Ação 15 - Estudos, projetos e 
obras para o controle de 
cargas poluidoras difusas 

62.500,00 62.500,00 312.500,00 437.500,00 406.250,00 406.250,00 

3.3.1a Controlar e reduzir a 
poluição difusa 

Ação 16 - Elaborar o Programa 
Regional de Identificação e 
Monitoramento de Áreas de 
Deposição de Resíduos Sólidos 
(PRIMADRS) 

 -  - 500.000,00 500.000,00  -  - 

3.3.1b Identificar ligações 
cruzadas 

Ação 17 - Identificação de 
ligações cruzadas (águas 
pluviais e esgoto) 

250.000,00 250.000,00 750.000,00 1.250.000,00 625.000,00 625.000,00 
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Quadro 75 – Ações priorizadas do PDC 4 

PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ ÁGUA – CPCA 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

4.1.2a Elaborar estudos que 
priorizem os locais de 
recomposição vegetal na 
bacia hidrográfica 

Ação 18 - Plano diretor para 
recomposição vegetal 350.000,00  -  - 350.000,00  -  - 

 

Quadro 76 – Ações priorizadas do PDC 5 

PDC 5 - PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS – URRH 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

Ação 19 - Promover o reuso 
de água em áreas ou 
instalações de interesse 
público 

40.000,00 120.000,00 160.000,00 320.000,00 80.000,00  - 
5.1.1d Promover ações de 
reuso de água e o 
aproveitamento da água de 
chuva 

Ação 20 - Promover o 
aproveitamento da água de 
chuva em áreas ou 
instalações de interesse 
público 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 560.000,00  -  - 
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Quadro 77 – Ações priorizadas do PDC 6 

PDC 6 - APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS – AMRH 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

6.1.1b Gerir o uso múltiplo 
dos recursos hídricos no 
complexo industrial de 
Cubatão 

Ação 21 - Implantar o 
gerenciamento das águas no rio 
Cubatão, disponibilizando 
publicamente dados em tempo 
real, integrando a rede de 
informações com a rede do 
EMAE/ONS. 

150.000,00  -   -  150.000,00   -   -  

 

Quadro 78 – Ações priorizadas do PDC 7 

PDC 7 - PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS – PDEH 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

7.1.3a Integrar os dados 
do radar meteorológico de 
São Paulo e da rede 
telemétrica ao 
gerenciamento da 
macrodrenagem regional 

Ação 22 - Elaborar modelo 
computacional de simulação 
em tempo real da 
macrodrenagem regional 
integrado aos dados do 
radar meteorológico de São 
Paulo e da rede telemétrica 

600.000,00  -   -  600.000,00   -   -  

7.2.1a Apoio aos 
municípios na 
implementação de 
soluções estruturais para 
drenagem urbana 

Ação 23 - Elaborar projetos 
e implantar obras 
estruturais convencionais 
em drenagem urbana 

1.250.000,00 1.250.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 
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Quadro 79 – Ações priorizadas do PDC 8 

PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCEA 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

Ação 24 - Capacitar 
institucionalmente os municípios 
para Política Municipal de Recursos 
Hídricos 

 -  50.000,00  -  50.000,00  -   -  

Ação 25 - Capacitar órgãos públicos, 
entidades e usuários para 
participação no comitê. 

 -  180.000,00  -  180.000,00  -   -  

Ação 26 - Capacitar tecnicamente 
órgãos públicos, entidades e 
associações em geral na elaboração 
de projetos FEHIDRO 

50.000,00  -   -  50.000,00  -   -  

8.1.1a Qualificar os profissionais diretamente 
envolvidos na gestão dos recursos hídricos. 

Ação 27 - Treinar e capacitar 
gestores e multiplicadores de 
conhecimento em recursos hídricos 

 -  130.000,00 260.000,00 390.000,00 130.000,00 130.000,00 

Ação 28 - Elaborar, editar e distribuir 
material didático-pedagógico ou 
informativo em recursos hídricos e 
áreas correlatas 

81.250,00 81.250,00 162.500,00 325.000,00 162.500,00 162.500,00 

Ação 29 - Implantar programas de 
educação ambiental com enfoque em 
recursos hídricos 

 -   -  300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 

8.1.1d Desenvolver um programa de 
comunicação social em educação ambiental, 
abrangendo os diversos aspectos da gestão 
dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. 

Ação 30 - Implantar o portal 
eletrônico do CBH-BS e treinar 
pessoal técnico para sua manutenção 

50.000,00  -   -  50.000,00  -   -  

Ação 31 - Realizar anualmente a 
"Semana de Água" 

90.000,00 90.000,00 120.000,00 300.000,00  -   -  

8.1.1e Promover a educação ambiental em 
recursos hídricos em todos os níveis. 

Ação 32 - Promover visitas 
educacionais monitoradas aos 
diversos locais de interesse em 
recursos hídricos 

 -   -  450.000,00 450.000,00 225.000,00 225.000,00 
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PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCEA 

Meta Ação adotada R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ Curto R$ Médio R$ Longo 

Ação 33 - Divulgar técnicas em reuso 
de água e aproveitamento de águas 
pluviais e capacitar interessados 

 -  100.000,00  -  100.000,00 50.000,00 50.000,00 

Ação 34 - Incentivar, promover e 
divulgar a pesquisa e o 
desenvolvimento tecnológico em 
recursos hídricos. 

 -  45.000,00 45.000,00 90.000,00 45.000,00 45.000,00 
8.1.2a Incentivar, promover e divulgar a 
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em 
recursos hídricos 

Ação 35 - Divulgar soluções 
estruturais não convencionais em 
drenagem urbana 

 -  20.000,00  -  20.000,00  -   -  
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