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APRESENTAÇÃO
A Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela apresenta
como um dos instrumentos da PNRH os Planos de Recursos Hídricos, os quais são planos diretores que
visam a fundamentar e orientar a implantação da Política Nacional e o gerenciamento dos Recursos
Hídricos e que devem ser elaborados por Bacia Hidrográfica, por Estado e para o País. A Lei
Complementar Estadual nº 255, de 25 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº
10.114 de 20 de setembro de 2002, institui a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de
Rondônia e define como instrumentos de gestão dos recursos hídricos estaduais: i) o Plano Estadual de
Recursos Hídricos – PERH/RO; ii) os Planos de Bacias Hidrográficas; iii) a outorga dos direitos de uso
das águas; iv) a cobrança pela utilização das águas; v) o enquadramento dos corpos de água em classes,
segundo os seus usos preponderantes; e vi) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM), no exercício de suas atribuições relacionadas à implantação dos instrumentos de
gestão dos recursos hídricos estaduais, contratou a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos
do Estado de Rondônia (PERH/RO), em execução pela empresa RHA Engenharia e Consultoria SS
Ltda.
Baseado em um diagnóstico das bacias hidrográficas, produzido a partir de dados secundários
disponíveis, os Planos Estaduais de Recursos Hídricos devem apresentar, principalmente, diretrizes ou
propostas de ações estratégicas, gerais e estaduais, bem como identificar as necessidades de aquisição
de informações (dados primários) ao longo de sua vigência, capazes de suprir as deficiências constatadas
e possibilitar uma melhor compreensão da realidade das bacias hidrográficas por ocasião da elaboração
dos Planos de Bacias Hidrográficas.
Como instrumento de planejamento contínuo e dinâmico, numa visão de longo prazo, o
PERH/RO integra ações diversificadas em torno do uso racional da água, da proteção da biodiversidade
e da gestão compartilhada do uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
de forma a gerar sustentabilidade hídrica nas unidades territoriais estaduais.
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1

INTRODUÇÃO
Segundo o art. 7º da Lei Federal nº 9.433/1997, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do

Estado de Rondônia é de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de
implantação de seus programas, projetos, ações e atividades, contemplando o seguinte conteúdo
mínimo: i) diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; ii) análise de alternativas de crescimento
demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;
iii) balanço entre disponibilidades e demandas atuais e futuras dos recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, com identificações de conflitos potenciais; vi) metas de racionalização de uso, aumento da
quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; v) medidas a serem tomadas,
programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento de metas
previstas; vi) prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; vii) diretrizes e critérios
para cobrança pelo uso dos recursos hídricos e viii) propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição
de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.
A elaboração do PERH/RO está estruturada de acordo com as três etapas descritas a seguir.
Primeiramente, cabe observar que a Etapa Inicial do PERH/RO, foge ao objeto do Contrato nº
356/PGE-2016, tendo sido elaborada pela SEDAM, e apresentada no Relatório 01: “Norteadores
Metodológicos para Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia”. Este
relatório contém parte do diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico do Estado e,
principalmente, as bases metodológicas para a construção do PERH/RO para subsidiar a elaboração das
etapas e produtos subsequentes.
Já no contexto do Contrato nº 356/PGE-2016, a 1ª Etapa do PERH/RO diz respeito ao
Diagnóstico e Prognóstico dos Recursos Hídricos. O Diagnóstico aborda as disponibilidades e
demandas hídricas superficiais e subterrâneas, qualidade das águas, bem como a complementação do
diagnóstico de alguns itens relacionados aos meios físico, socioeconômico e cultural. Em geral, esta
etapa concerne os fatores ligados à ação antrópica e a relação com os recursos hídricos, variáveis por
natureza, mutáveis e que exigem a apreciação de sua evolução no tempo. O Prognóstico é realizado com
a elaboração de projeções e cenários, compreendendo o consenso estabelecido sobre a realidade presente
e suas tendências nos horizontes de planejamento fixados. Assim, é construída a visão de futuro para as
Bacias Hidrográficas, segundo diferentes conjunturas, dando origem a diferentes cenários. O processo
de construção do diagnóstico, prognóstico e cenários dos recursos hídricos de Rondônia é concretizado
mediante a participação pública, através do encaminhamento de formulários e realização de eventos.
A 2ª Etapa contempla a definição de Programas, Diretrizes e Metas do PERH/RO, a partir do
cruzamento entre a visão de futuro (realidade desejada), a realidade existente e sua tendência de
evolução no cenário considerado mais provável, determinando a necessidade de ação/intervenção nos
4
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processos em andamento, para reorientar o curso dos acontecimentos e/ou promover as transformações
necessárias de forma a implantar a proposição desejada.
Complementando, a 3ª Etapa consta da implementação dos instrumentos de gestão das bacias
hidrográficas, tais como: i) Prioridades de Outorga, ii) Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos,
iii) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, iv) Proposta de Enquadramento dos Corpos d’Água e v)
Recomendações no Gerenciamento de Recursos Hídricos. O processo de construção das diretrizes,
programas e metas consolida-se com a agregação das demandas recomendadas para o PERH/RO,
identificadas junto à sociedade civil com a realização de eventos públicos. A 3ª Etapa diz respeito à
Consolidação do Plano a partir da apresentação do documento consolidado do PERH/RO e legitimação
social dos estudos realizados, por meio de uma efetiva participação pública, objetivando promover uma
ampla discussão junto à sociedade e aos setores usuários da região. Portanto, eventuais
complementações das intervenções propostas podem ainda ser realizadas.
Apresenta-se neste relatório – Relatório de Etapa RE 04 – as informações referentes ao
Subproduto 3.1: Diretrizes, Programas e Metas do PERH/RO e Subproduto 3.2: Agregação das
Ações e Intervenções Recomendadas pelo PERH/RO, o qual é parte integrante da 2ª Etapa:
Programas, Diretrizes e Metas para o PERH/RO. Esta atividade visa a definição do plano de ações do
PERH/RO, a partir das informações levantadas anteriormente e agregadas por bacias hidrográficas, com
indicação de suas metas até as atividades compreendidas, cronograma previsto, recursos necessários e
fontes correspondentes.
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2

OBJETIVOS
O objetivo do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia é subsidiar a Secretaria de

Estado do Desenvolvimento Ambiental, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia e
demais órgãos gestores e componentes do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos,
na administração efetiva dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado de Rondônia.
A elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos ainda visa o atendimento às diretrizes
estabelecidas no Decreto Regulamentador nº 10.114/02:
•

A adequação ao Plano Nacional de Recursos Hídricos;

•

O balanço hídrico por meio da avaliação das disponibilidades hídricas, superficiais e
subterrâneas do Estado, considerados os aspectos qualitativos e a estimativa das demandas
hídricas para usos múltiplos com avaliação prospectiva, de médio e longo prazos, considerados
os usos consuntivos e não consuntivos, e os respectivos potenciais de desenvolvimento;

•

O estabelecimento de diretrizes, normas e procedimentos para distribuição equitativa dos
recursos hídricos entre usos e usuários;

•

A identificação de áreas críticas, com sua respectiva caracterização na (s) bacia (s) hidrográfica
(s);

•

O estabelecimento da interdependência entre o aproveitamento e o controle racional dos
recursos hídricos com outros recursos ambientais multifuncionais.
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3

DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS DE RONDÔNIA
Como respostas às necessidades das bacias hidrográficas, tendo como referência o diagnóstico,

a participação pública e o cenário de referência, são definidas diretrizes para as intervenções necessárias.
Às diretrizes estão associados programas e projetos, visando à transformação da realidade existente na
desejada, nos horizontes estabelecidos, de acordo com as reais possibilidades. Em função disso, as metas
são classificadas de acordo com a urgência e relevância da questão abordada para as soluções dos
problemas (ANA, 2013).
É importante destacar que os Planos Estaduais de Recursos Hídricos devem apresentar diretrizes
ou propostas de ações estratégicas, gerais e estaduais, enquanto que os Planos de Recursos Hídricos de
Bacia Hidrográfica se caracterizam por incluir ações de natureza executiva e operacional, em uma
perspectiva regional ou local, atendendo às particularidades de cada bacia hidrográfica, de ordem social,
cultural, ambiental e econômica (ANA, 2013). Nesse contexto, destaca-se a importância do PERH/RO
em chamar a atenção para os problemas locais através da sua divulgação e conexão com diversos órgãos,
ou seja, de elevar o tema da gestão dos recursos hídricos a um caráter institucional.
As diretrizes e metas do PERH/RO são voltadas para a melhoria do sistema de gerenciamento
de recursos hídricos, bem como para a conservação e recuperação da qualidade e quantidade dos
recursos hídricos e ambientais do Estado, disseminação de informações e desenvolvimento de
conhecimento científico.
Ainda, é proposta a integração das iniciativas com entidades de outras instâncias
governamentais (federal, estadual e municipal) que executam ou planejam a realização de políticas,
programas e investimentos que estabeleçam relação direta ou indireta com os recursos hídricos no
Estado.
Outrossim, ressalta-se que no Estado de Rondônia os principais rios são de domínio da União
ou internacionais (Madeira, Guaporé, Mamoré, Abunã, Roosevelt, Cabixi ou Branco, Verde), que
embora tenham sido caracterizados nas etapas anteriores, fogem ao escopo do PERH/RO.
3.1

CENÁRIO DE REFERÊNCIA PARA AS AÇÕES DO PERH/RO
O resultado do exercício de cenarização tem como um dos seus objetivos subsidiar a seleção do

cenário de referência do PERH/RO.
No Relatório de Etapa 02 (RE 02) foram apresentados em detalhes a metodologia e resultados
dos 3 cenários alternativos elaborados, a saber: i.) Cenário Inercial; ii.) Cenário Incremental e iii.)
Cenário Setorial.
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O Cenário Inercial partiu da premissa da permanência das condições socioeconômicas descritas
no desenho da realidade existente, realizando-se apenas uma projeção das demandas hídricas da situação
atual.
Para o Cenário Incremental, foram realizadas análises de tendências de ordenamento territorial
e verificação da correspondência entre os riscos identificados e diretrizes de planejamento, sintetizandose as ideias centrais dos principais planos regionais e municipais relacionados ao uso do solo e com
respaldo na utilização e qualidade dos recursos hídricos. As avaliações integradas entre uso do solo,
desastres naturais e perspectivas de planejamento do território são sintetizadas por Unidade Hidrográfica
de Gestão, com a identificação e o mapeamento dos principais riscos provenientes do efeito das
atividades antrópicas e eventos críticos nos recursos hídricos, frente às expectativas de desenvolvimento
da área de estudo.
O Cenário Setorial foi construído a partir das taxas de crescimento observadas nos dados
censitários para cada setor de uso da água, além da incorporação de procedimentos relevantes e de base
de dados georreferenciada, conforme metodologia do projeto “Estudos de Estimativa de Demandas e
Usos Consuntivos da Água”, executado pela empresa RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda. para a
Agência Nacional de Águas (ANA), mediante aplicação da ferramenta computacional denominada
AGUA – Aplicativo Georreferenciado dos Usos da Água.
Entretanto, a adoção de um cenário de referência é adequada para contextos estáveis ou que
possuam algum tipo de previsibilidade, onde os atores têm poucas condições ou interesse de
intervenções. Por outro lado, em contextos de alta incerteza a elaboração de uma estratégia robusta é
mais adequada e implica em conceber linhas de ação que possam funcionar bem em qualquer cenário e
com a permanência de elementos básicos (ACRE, 2012).
Dentre os elementos que podem definir as incertezas estão (ACRE, 2012):
•

Manutenção da tendência das demandas hídricas, projetadas partir de dados retrospectivos;

•

Disponibilidade de água supera em muito a demanda no âmbito geral, mas a escassez durante a
estiagem é crítica em algumas bacias;

•

Limitações quanto às informações de qualidade da água superficial e subterrânea;

•

Influência das mudanças climáticas no regime hidrológico.
Assim, a exemplo do que foi realizado no PNRH e no Plano Estadual de Recursos Hídricos do

Acre (PLERH-AC), no PERH/RO optou-se pela concepção de uma estratégia robusta para o Estado de
Rondônia como um todo, porém considerando os principais problemas de cada UHG levantados no
diagnóstico e também projetados a partir do Cenário Setorial, dada sua robustez metodológica e a
riqueza de dados de entrada (dados censitários, informações territoriais, econômicas e climatológicas)
que permitiram auferir as demandas quantitativas da água com maior acurácia.
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3.2

DIRETRIZES
As diretrizes do PERH/RO foram elaboradas com base nos componentes temáticos dos

programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, adequando-se ainda à esfera estadual de Rondônia.
As diretrizes do PERH/RO são:
1. Desenvolvimento/fortalecimento legal-institucional
2. Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos
3. Desenvolvimento tecnológico, capacitação e comunicação
4. Conservação da água, do solo e dos ecossistemas
3.3

PROGRAMAS E PROJETOS
Para cada diretriz norteadora das intervenções necessárias no âmbito dos recursos hídricos de

Rondônia foram propostos programas e projetos mais específicos e delimitados para as necessidades
levantadas.

FIGURA 3.1 – DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO

Para cada projeto foram descritos os objetivos, justificativa, ações e benefícios. Adicionalmente,
os projetos foram classificados em categorias de prioridade em função da sua relevância e da urgência,
direcionados por órgão responsável, UHG e município, sendo estimados também os prazos, custos,
fontes

de

recursos,

conforme

levantamento

realizado

no

item

“4

PROGRAMA

DE

INVESTIMENTOS”, bem como a integração com outras entidades e programas, conforme apresentado
no item “6 ARRANJO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERH/RO”. Por fim, foram
determinados os indicadores de avaliação, metas e formas de monitoramento de cada projeto.
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Cabe ressaltar que o indicativo marco zero de implementação dos projetos refere-se à data de
aprovação do PERH/RO e os anos são contabilizados a partir do marco zero.
3.4

QUADROS-SÍNTESE DAS DIRETRIZES, PROGRAMAS E PROJETOS
As diretrizes, programas e projetos foram agrupados segundo um Sistema de Classificação de

Intervenções (SCI) e são apresentados a seguir na forma de quadros-síntese.
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1
1.1

DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

1.1.1 Fortalecimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
Justificativas
Objetivos
Prestar apoio ao funcionamento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CRH/RO) na realização das atividades técnicas.
Criar uma organização conjunta com os estados e países vizinhos para
realização de estudos e políticas de usos dos recursos hídricos transfronteiriços.

Para que o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH/RO) funcione adequadamente, é preciso dotar o
CRH/RO da estrutura necessária, visando o cumprimento com suas responsabilidades na gestão dos recursos hídricos definidas pelo
Decreto nº 10.114/2002. Tendo em vista que em Rondônia os principais rios são de domínio da União ou internacionais, é pertinente
que haja a integração dos programas relacionados aos recursos hídricos do Estado com políticas e programas relacionados a recursos
hídricos existentes em estados e países vizinhos. Ainda, municípios que possuem grandes áreas de unidades de conservação em seu
território possuem dificuldade para a mobilização das comunidades de quilombolas, ribeirinhos, indígenas para exercer sua
representatividade e poder de governança perante a órgãos deliberativos.

Ações
1. Viabilização de meios de participação (transporte e hospedagem) dos membros do CRH/RO em reuniões, eventos técnicos e cursos de capacitação.
2. Criação de uma organização conjunta com os estados e países vizinhos para realização de estudos e políticas de uso dos recursos hídricos transfronteiriços.
3. Articulação com os Estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso e com a Bolívia na definição de estratégias conjuntas para a gestão de bacias compartilhadas, de forma a harmonizar os esforços técnicos e financeiros
na gestão dos recursos hídricos, bem como o uso da água.
4. Participação ponderada no CRH/RO de regiões com grande peso ambiental, com um “peso” a mais para que municípios que tenham uma realidade muito forte do ponto de vista ambiental tenham uma maior
representatividade perante órgãos deliberativos.
5. Elaboração de relatório anual de atividades constando, dentre outros, todas as reuniões do CRH/RO, viagens e cursos dos membros, principais atividades realizadas.

Benefícios

Responsável

Melhor atuação do CRH/RO nas ações nas esferas pertinentes e na tomada de
decisão na gestão dos recursos hídricos no Estado.

SEDAM e CRH/RO

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 2

UHG

Municípios

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas:
Médio Rio Madeira, Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio
Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rio Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé.

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste,
Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa
Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Porto
Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé.

Indicador

Meta

Recursos

Número de reuniões técnicas do CRH/RO realizadas, número de participantes
em cursos técnicos, equipamentos e estrutura física adquiridos, mobilizações
viabilizadas.

4 reuniões do CRH/RO, 4 participações em
eventos técnicos e 4 cursos de capacitação por
ano de um ou mais membros do CRH/RO

Humanos
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Atas de reuniões, certificados de cursos técnicos, relatórios anuais de atividades.

BNDES, BID.

30 membros do CRH/RO
Transporte, hospedagem
R$ 430.000,00

Integração
Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO,
FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados)
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1
1.1

DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

1.1.2 Fomento e apoio a instalação e funcionamento de Comitês de Bacias Hidrográficas
Justificativas
Objetivos
Operacionalizar os Comitês de Bacias Hidrográfica (CBHs) existentes.
Instituir CBHs nas bacias que não possuem.
Convidar e incentivar representantes das comunidades nas quais existem laços
diretos com os recursos hídricos, como os ribeirinhos, a participar dos CBHs.
Criar comissão especial dentro dos CBHs para comunicação com as
comunidades de quilombolas, ribeirinhos, indígenas que se responsabilize por
coletar e repassar informações, considerando suas dificuldades e a importância
dessas populações para as áreas protegidas.

A composição diversificada e democrática dos CBHs contribui para que todos os setores da sociedade com interesse sobre a água
na bacia tenham representação e poder de decisão sobre sua gestão. Suas principais competências são: aprovar o Plano de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas, arbitrar conflitos pelo uso da água, estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo
uso da água, proposição de enquadramento dos corpos d’água, promoção do debate das questões relacionadas a recursos hídricos e
a articulação das entidades intervenientes, entre outros.

Ações
1. Levantamento dos motivos da não operacionalização dos CBHs já instalados.
2. Mobilização da sociedade e entidades ligadas aos recursos hídricos para participação dos CBHs (produtores rurais, geradoras de energia hidrelétrica, CAERD e SAAEs, associações de povos da terra) através de
contato direto como visitas e oficinas.
3. Formalização dos novos CBHs, elaboração do Regimento Interno, realização de eleições para os cargos dos representantes, realização de reuniões periódicas, viabilização de meios de participação nas reuniões
(transporte e hospedagem).
4. Realização de visitas técnicas periódicas de membros dos CBHs aos municípios da área de abrangência de cada CBH.
5. Criação da comissão especial para comunicação com as comunidades tradicionais nos CHBs que possuem em sua área de abrangência municípios com grande proporção de áreas de unidades de conservação em
relação à área total territorial.
6. Incentivo e apoio aos membros dos CBHs em reuniões, eventos técnicos e cursos de capacitação de gestão de recursos hídricos.
7. Divulgação no site da SEDAM dos CBHs existentes, membros e contato dos representantes.

Benefícios

Responsável

Os Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica aprovados pelos CBHs
irão orientar os usos das águas das bacias, garantindo a efetivação das metas
nele estabelecidas, bem como a realização dos programas nele priorizados.
Com base nas orientações dos Planos, também será realizada a aplicação dos
recursos arrecadados na cobrança pelo uso da água. Por fim, a atuação dos
CBHs na promoção de debates e articulação com entidades é importante para
a prevenção de conflitos.

SEDAM e CBHs

Prioridade

Alta

Média

UHG

Municípios

Todas, em especial as que não possuem CBHs instituídos (Rio Roosevelt, Rio Abunã, Margem Esquerda do Rio Madeira, Alto
Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Rio Mamoré, Médio Rio Guaporé e Alto Rio Guaporé) e não atuantes (Alto
Rio Machado, Médio Rio Machado, Baixo Rio Machado e Rio Jaru).

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Número de CBHs instituídos e operacionais

Operacionalizar os CBHs dos Rios Jaru e Baixo
Machado e dos Rios Alto e Médio Machado.
Instituir os CBHs do Rio Roosevelt, Rio Abunã,
Rio Madeira, Rio Mamoré, Alto e Médio Rio
Guaporé.

Custo Total

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 2

R$ 410.000,00

12

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO

1
1.1
1.1.2

DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Fomento e apoio a instalação e funcionamento de Comitês de Bacias Hidrográficas
Criação da comissão especial de comunicação
nos CBHs onde necessário.

Monitoramento

Fontes de recursos

Acompanhamento da instalação e funcionamento dos CBHs.

BNDES, BID.

Integração
Entidades com representantes nos CBHs, Associações e Cooperativas Indígenas e Extrativistas, EMBRAPA/RO, EMATER/RO.
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1
1.1

DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

1.1.3 Capacitação continuada dos técnicos do órgão gestor de recursos hídricos do Estado
Justificativas
Objetivos
Incrementar a capacitação do corpo técnico, gerencial e administrativo da
SEDAM suprindo as lacunas atuais e futuras de conhecimentos para o
atendimento necessário para a gestão dos recursos hídricos, uma vez que, por
exemplo, é notada a falta de um engenheiro de pesca.

Os resultados obtidos nos eventos de participação pública apontaram necessidade de aperfeiçoamento técnico da SEDAM, pelo menos
no que tange à mobilização social, maior conhecimento do potencial poluidor dos efluentes da piscicultura, podendo ainda haver
outras lacunas.

Ações
1. Realização de cursos e treinamento em temas como: instrumentos técnicos de gestão em recursos hídricos, processos de monitoramento dos recursos hídricos, sistema de informação aplicado à gestão de recursos
hídricos, comunicação social, limnologia, hidrologia, hidrogeologia, hidrosedimentologia, toxicologia aquática, tecnologia de análises laboratoriais.
2. Formação e adequação de equipe técnica na SEDAM na área de recursos hídricos para preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidades dos técnicos (como por exemplo, engenheiro de pesca,
hidrólogos, etc.).

Benefícios

Responsável

Garantir a boa execução dos programas e a implantação dos instrumentos de
gestão de recursos hídricos.

SEDAM

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Constante

UHG

Municípios

Todas, em especial que apresentam problemas de qualidade da água e efluentes de piscicultura, sendo elas: Alto Rio Machado,
Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rio Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé, Médio Rio Madeira, Margem
Direita do Rio Jamari, Médio Rio Machado e Rio Jaru (as três últimas: piscicultura).

Todos, em especial: Porto Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura,
Cacoal, São Miguel do Guaporé, Ariquemes, Cacaulândia, Pimenta Bueno, Rio
Crespo, Nova União, Alto Paraíso, Theobroma, Itapuã, Machadinho d’Oeste.

Indicador

Meta

Recursos

Número de cursos, horas de curso, número de participantes da SEDAM.

05 técnicos enviados para cursos e eventos por
ano

Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Avaliação de melhoria do desempenho da equipe da SEDAM

BNDES, BID.

R$ 460.000,00

Integração
Universidades e Institutos de Educação, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, UNIR, IFRO
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1
1.2

DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Revisão e atualização do marco legal e institucional

1.2.1 Revisão e atualização do marco legal e institucional
Objetivos

Justificativas

Analisar as normas estaduais do arcabouço jurídico e legal sobre os recursos
hídricos e verificar a sua compatibilidade com a PNRH.
Adequar, reformular ou complementar as lacunas legais e jurídicas existentes.

Embora o arranjo institucional e competências definidos para o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
(SGRH/RO) estejam de acordo com a PNRH, faz-se necessário observar as dificuldades da aplicação e da prática de implantar
diretrizes gerais para a fiscalização e monitoramento dos usos dos Recursos Hídricos no Estado de Rondônia.

Ações
1. Coletânea das normas estaduais sobre os recursos hídricos.
2. Implementação dos instrumentos legais já existentes, legalizando os planos já existentes em âmbito estadual, de modo que, a partir de então, sejam vislumbradas lacunas a serem preenchidas com outras proposições
legislativas.
3. Determinação das alterações necessárias em conjunto com área jurídica estadual ou contratação de consultoria especializada.

Benefícios

Responsável

A revisão da legislação estadual sobre os recursos hídricos permitirá melhorar
o funcionamento do SGRH/RO.

SEDAM e área jurídica

Prioridade
Alta

Média

UHG

Municípios

Todas

Todos

Indicador

Meta

Recursos

Número de instrumentos legais existentes implementados e número de normas
estaduais revisadas.

Revisão de 02 normas por mês.

Humanos
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Relatórios de monitoramento dos instrumentos implementados, publicações no DOE das alterações legais.

BNDES

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ação 1 e 2: Ano 2
Ação 3: Ano 3

Equipe interna da SEDAM.
Área jurídica do Governo Estadual ou contratação de
consultoria especializada
R$ 240.000,00

Integração
Secretarias Estaduais e Municipais.
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1
1.3

DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos

1.3.1 Articulação intersetorial no planejamento e execução de atividades relacionadas a recursos hídricos
Justificativas
Objetivos
Integrar as diferentes esferas de planejamento - federal, estadual e municipal e os principais setores relacionados à gestão dos recursos hídricos –
saneamento, energia, navegação, meio ambiente e ordenamento territorial,
visando antecipar e gerir conflitos entre os diferentes interesses e garantindo a
qualidade e continuidade de disponibilidade dos recursos hídricos.

A integração multissetorial tende à otimização de esforços individuais de diferentes setores que compartilham a responsabilidade
sobre a água, promovendo tomadas de decisão por meio de acordos, prevenindo e antecipando conflitos, otimizando recursos
humanos, financeiro e tempo

Ações
1. Adequação da equipe técnica da SEDAM na área de recursos hídricos com a finalidade de atender e preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidade dos técnicos.
2. Formação de interlocutores para articulação entre as entidades envolvidas.
3. Configuração de um Grupo de Políticas Integradas para discussão e condução do tema.
4. Consolidação de diretrizes comuns aos recursos hídricos e revisão periódica.
5. Desenvolvimento e operação de Canal Digital Integrado entre as instituições, contemplando um repositório de documentos de interesse comum.

Benefícios

Responsável

Valorização da gestão compartilhada dos recursos hídricos, promovendo o uso
múltiplo das águas e a qualidade ambiental e ecológica relacionadas.

SEDAM

UHG

Alta

Média

Fim

Marco Zero

Ação 1, 2 e 3: Ano 2.
Ação 4 e 5: Continuadas.

Todos

Meta

Recursos
Humanos

Número de atividades compartilhadas realizadas, número de reuniões
realizadas entre o grupo, número de publicações no canal digital integrado.

Baixa

Início

Municípios

Todas.

Indicador

Prioridade

02 reuniões anuais com os setores envolvidos.

Outros
Humanos
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Atas de reuniões, decretos de formação e regimento do Grupo de Políticas Integradas e Canal Digital.

BNDES.

Representantes técnicos dos diferentes setores (técnicos
internos de cada instituição ou a serem contratados
conforme resultado da Ação 1).
Deslocamentos e diárias, emissão e publicação de
relatórios, criação e manutenção do Canal Digital
Integrado.
R$ 600.000,00/ano
R$ 18.300,00/ano
R$ 618.300,00/ano

Integração
Programa Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos do PERH/RO, Programa comunicação, divulgação e educação ambiental do PERH/RO, Ministérios, ANA, Secretarias
Estaduais, CAERD, Concessionárias e Geradoras de Energia Elétrica.
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DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos

1.3.2 Articulação dos instrumentos de gestão ambiental e de recursos hídricos
Justificativas
Objetivos
Compatibilizar planos e demais instrumentos que compartilhem o interesse na
conservação dos recursos hídricos ou que tenham rebatimento na qualidade,
disponibilidade e demanda de água.

A temática hídrica permeia diferentes setores de planejamento, sendo objeto, principalmente, do setor de saneamento, elétrico,
ambiental, turístico, navegação e de ordenamento territorial.

Ações
1. Criação de um Grupo Técnico de Articulação de documentos relacionados ao planejamento hídrico e ambiental, reunindo representantes das diferentes entidades ou setores afins.
2. Verificação da necessidade ou não de novas contratações para a composição do Grupo Técnico de Acompanhamento.
3. Articulação do calendário de elaboração e levantamento de planos e instrumentos nacionais e estaduais de interesse correlatos a temática hídrica e ambiental.
4. Monitoramento e correção de desvios e incompatibilidades entre os instrumentos de gestão (hídrica e ambiental) em relação às diretrizes comuns traçadas pelo Grupo de Políticas Integradas.

Benefícios

Responsável

A articulação dos diferentes instrumentos relacionados à gestão de recursos
hídricos proporciona uma otimização de recursos humanos e financeiros,
potencializa e une conhecimentos em prol da disponibilidade e qualidade
hídrica.

SEDAM

Prioridade
Alta

UHG

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Continuado.

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Número de planos articulados e/ou elaborados conjuntamente.

Articulação de planos e instrumentos a cada
cinco anos.

Humanos
Outros
Humanos
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Documentos de articulação e parcerias, atualização do Canal Digital.

BNDES.

Alocar a equipe interna das diferentes instituições ou
contratação de novos técnicos
Reuniões mensais: diárias, deslocamentos e publicação
de relatórios
R$ 420.000,00/ano
R$ 35.400,00/ano
R$ 455.400,00/ano

Integração
Ministérios, Secretarias Estaduais.
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DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos

1.3.3 Articulação com o setor de geração hidrelétrica
Objetivos
Articular a gestão dos recursos hídricos com o setor elétrico brasileiro
objetivando assegurar que os aproveitamentos hidrelétricos (UHE, PCH) sejam
implantados e operados considerando os usos múltiplos e a vazão ambiental de
jusante, minimizando os riscos e prejuízos à população e ao meio ambiente.
Articular, conjuntamente com o governo brasileiro, a gestão dos recursos
hídricos com o governo boliviano no que tange aos aproveitamentos
hidrelétricos previstos na fronteira Rondônia-Bolívia.
Cobrar das empresas responsáveis o cumprimento das condicionantes e a
implementação dos programas ambientais previstos nos projetos dos
aproveitamentos hidrelétricos já instalados.

Justificativas
A construção de aproveitamentos hidrelétricos possui impactos positivos e negativos. Após a construção das usinas são previstos
programas e ações ambientais que visam minimizar os impactos negativos, cujas implementações devem ser cobradas pela
comunidade e pelo poder público. Além disso, todas as usinas têm a obrigação legal de garantir uma vazão mínima de jusante para
não impactar em demandas para os usos múltiplos. Impactos negativos relacionados a inundações, como no caso da enchente de 2014
no Rio Madeira, em uma avaliação preliminar baseada em experiências anteriores, podem estar relacionados à operação inadequada
das usinas, uma vez que os reservatórios tendem a minimizar o pico das enchentes para jusante devido à sua capacidade de
regularização.

Ações
1. Adequação da equipe técnica da SEDAM na área de recursos hídricos com a finalidade de atender e preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidade dos técnicos.
2. Definição de um modelo de articulação institucional com o setor elétrico brasileiro.
3. Definição de um modelo de articulação institucional com o setor elétrico e de recursos hídricos boliviano.
4. Discussão com os diferentes agentes do setor elétrico para estabelecer um protocolo institucional e técnico que defina um conjunto de solicitações para os empreendimentos hidrelétricos instalados, bem como as
condicionantes e requisitos para os projetos futuros, tais como vazões de jusante, qualidade das águas nos reservatórios, compensações ambientais.

Benefícios

Responsável

Minimização dos impactos negativos e maximização dos benefícios das usinas
hidrelétricas.

SEDAM, CRH/RO, CBHs

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Continuado.

UHG

Municípios

Que possuem UHEs e PCHs em operação e previstas: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira,
Baixo Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Rio Branco e Colorado, Alto Rio Machado e Alto Rio Guaporé.

Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari, Monte Negro,
Cacaulândia, Ariquemes, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenta
Bueno, Primavera de Rondônia, Chupinguaia, Vilhena, Colorado do Oeste.

Indicador

Meta

Recursos

Modelo de articulação institucional com setor elétrico, cronograma de ações de
articulação com o setor elétrico implementado, relatórios de monitoramentos
de programas ambientais dos aproveitamentos hidrelétricos existentes.

Verificação dos relatórios de monitoramentos
de programas ambientais dos aproveitamentos
hidrelétricos existentes.

Humanos
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

ATAs de reuniões, cópias dos relatórios de monitoramentos de programas ambientais dos aproveitamentos hidrelétricos existentes.

BNDES.

2 técnicos da SEDAM, um membro do CRH/RO e de
CBHs.
R$ 820.000,00

Integração
ANEEL, Eletronorte, Empreendedores de aproveitamentos hidrelétricos (Santo Antônio Energia, Energia Sustentável do Brasil, Eletrogoes, entre outros).
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DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

Sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos recursos hídricos

1.4.1 Manutenção do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e prospecção permanente de recursos
Justificativas
Objetivos
Ampliar o montante de recursos financeiros destinados às atividades
relacionadas à gestão e ao gerenciamento dos recursos hídricos do Estado.
Garantir recursos financeiros para implementação do PERH/RO e manutenção
do SGRH/RO, dando suporte financeiro aos investimentos necessários por
UHG e viabilizando as atividades do CRH/RO e CBHs.

O órgão gestor precisa de um sistema de financiamento que dê suporte ao funcionamento das atividades relacionadas à gestão e o
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia (FRH/RO) foi criado pela Lei
Complementar nº 255/2002 com previsão de recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, contribuições públicas
ou privadas, multas ambientais, empréstimos ou financiamentos e outras receitas. Portanto, faz-se necessário estabelecer mecanismos
para arrecadação contínua de recursos.

Ações
1. Capacitação de grupo técnico para condução do FRH/RO.
2. Levantamento de recursos disponíveis em diferentes fontes e elaboração de propostas de convênios.
3. Estabelecimento de rede de contatos para cooperação e parcerias para investimentos de interesse comum com iniciativa privada e as gestões municipais.
4. Identificação e integração de alternativas de instrumentos econômicos de gestão, como o pagamento por serviços ambientais.

Benefícios

Responsável

Viabilização financeira para implementação das ações do PERH/RO e a
continuidade da gestão dos recursos hídricos, otimizando investimentos, por
meio da articulação de diferentes fontes de financiamento.

SEDAM

Prioridade
Alta

UHG

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ação 1: Ano 2.
Ação 2, 3 e 4:
Continuadas.

Municípios

Todas

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Montante arrecadado por ano, número de convênios e parcerias firmados por
ano.

Arrecadação de montantes anuais compatíveis
com o plano de investimento do PERH/RO.

Humanos
Outros
Humanos
Outros
Custo Total

Técnicos capacitados para prospecção de recursos
(internos ou contratados)
Oficina de capacitação
R$ 288.000,00
R$ 5.000,00
R$ 293.000,00

Monitoramento

Fontes de recursos

Extratos do FRH/RO, convênios publicados.

PROGESTÃO, Parcerias com a iniciativa privada, setor de usuários, bancos.

Integração
Governo Federal, Secretarias Estaduais, gestões municipais.
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2
2.1

CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado

2.1.1 Ampliação na rede meteorológica e hidrológica de monitoramento das águas superficiais
Justificativas
Objetivos
Atualizar e ampliar a Rede de Estações Meteorológica Automática do Estado
de Rondônia (REMAR).
Atualizar e ampliar a rede de estações hidrológicas e meteorológicas de
monitoramento de águas superficiais.

A REMAR, hoje composta por 15 estações meteorológicas automáticas, tem possibilitado ao longo do tempo, a geração de uma série
de dados meteorológicos, contínuos e consistentes, que tem contribuído para uma melhor caracterização climática do Estado, bem
como apoiado as atividades de previsão do tempo, clima, monitoramento ambiental, hidrológico e o planejamento agropecuário, em
especial o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. A REMAR tem operado de forma satisfatória, porém, faz-se necessário buscar
a sua atualização e ampliação, para supriras lacunas ainda existentes no Estado de Rondônia, bem como manutenções preventivas e
corretivas periódicas. No Relatório de Etapa 02 (RE02) foi realizado um estudo para adensamento da rede de monitoramento levandose em consideração as estações fluviométricas, de qualidade da água, sedimentométricas, climatológicas e pluviométricas. Visando
aprimorar os estudos para ampliação da rede de monitoramento fluviométrico, realizou um estudo mais aprofundado para
adensamento desta rede, considerando-se as características morfométricas e climáticas de cada UHG e, através de análise de
agrupamento estatístico, foram identificadas UHGs que apresentam comportamento hidrológico homogêneo e, assim, definido o
número mínimo de estações fluviométricas necessárias para o Estado.

Ações
1. Verificação das condições operacionais dos equipamentos de medições hidrometeorológicas.
2. Manutenção dos equipamentos que apresentam problemas.
3. Com base no estudo estatístico realizado, instalação de pelo menos 11 novas estações fluviométricas convencionais.
4. Monitoramento das estações realizado diariamente, às 7h e 17h, conforme estações da ANA.
5. Com base no estudo de adensamento da rede hidrometeorológica realizado no RE02, propõe-se que, para cada UHG seja instalado o número indicado de estações a seguir:
UHG Alto Rio Guaporé: Climatológicas (1);
UHG Alto Rio Jamari: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);
UHG Alto Rio Machado: Climatológicas (2);
UHG Alto Rio Madeira: Sedimentométricas (1); Climatológicas (4);
UHG Baixo Rio Guaporé: Sedimentométricas (2); Climatológicas (5);
UHG Baixo Rio Jamari: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);
UHG Baixo Rio Machado: Sedimentométricas (1); Climatológicas (3); Pluviométricas (1);
UHG Baixo Rio Madeira: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);
UHG Médio Rio Guaporé: Sedimentométricas (2); Climatológicas (3);
UHG Médio Rio Machado: Sedimentométricas (1); Climatológicas (4);
UHG Margem Direita Rio Jamari: Climatológicas (1);
UHG Margem Esquerda Rio Jamari: Sedimentométricas (2); Climatológicas (3);
UHG Margem Esqueda Rio Madeira: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);
UHG Rio Abunã: Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);
UHG Rio Branco e Colorado: Sedimentométricas (2); Climatológicas (3);
UHG Rio Jaru: Sedimentométricas (1); Climatológicas (4);
UHG Rio Mamoré: Sedimentométricas (1); Climatológicas (5); Pluviométricas (1);
UHG Rio Roosevelt: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (2); Climatológicas (3); Pluviométricas (1);
UHG Total: Qualidade d'água (5); Sedimentométricas (20); Climatológicas (46); Pluviométricas (3);
6. Realização de estudo para a identificação dos pontos mais adequados para a instalação das novas estações, considerando prioritariamente os rios de domínio estadual e a necessidade de monitoramento em rios
tanto de grande quanto de pequeno porte.
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CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado

2.1.1 Ampliação na rede meteorológica e hidrológica de monitoramento das águas superficiais
Benefícios
Responsável
Conhecimento da disponibilidade hídrica de forma cada vez mais consistente,
incluindo na melhoria da determinação de riscos de desabastecimento,
conflitos pelo uso da água, enchentes. Além disso, as estações de
monitoramento da qualidade da água permitirão o acompanhamento dos
resultados da implementação dos projetos propostos no PERH/RO que refletem
na melhoria da qualidade da água.

Prioridade

Início

Fim

Marco Zero

Ação 1, 2 e 4: Continuada.
Ação 3 e 5: Ano 1

SEDAM
Alta

UHG

Média

Baixa

Municípios

Todas.

A definir os municípios que terão estações hidrométricas instaladas.

Indicador

Meta

Recursos

Número de estações verificadas, corrigidas e instaladas por ano.

Verificação e manutenção de estações a cada 3
meses,
instalação
das
11
estações
hidrométricas.

Humanos
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Dossiê das estações verificadas e instaladas.

BNDES.

Supervisão geral: Profissional versado em hidrologia.
Campo: três equipes de campo, contando com um
hidrometrista, um topógrafo e um auxiliar por equipe.
Estações hidrométricas e equipamentos auxiliares para
medições (barco, molinete, equipamentos topográficos)
R$ 2.750.000,00

Integração
ANA, UNIR, CAERD, CPRM.
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CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado

2.1.2 Ampliação na rede hidrológica de monitoramento das águas subterrâneas
Justificativas
Objetivos
Ampliar o conhecimento das características quantitativas e qualitativas dos
aquíferos de Rondônia.

A gestão dos recursos hídricos subterrâneos depende do conhecimento da distribuição territorial, bem como das características
quantitativas e qualitativas da água disponível nos aquíferos. A água subterrânea, a despeito de ser menos vulnerável à contaminação,
não está isenta dos riscos deste processo. Parâmetros que indicam contaminação, seja bacteriológica ou química, em geral devem ser
monitorados a fim de que se possa eliminar ou mitigar a contaminação, pois devido ao baixo fluxo a recuperação de um aquífero é
muito mais difícil e demorada do que um corpo d’água superficial. Além disso, um Estado submetido a um processo rápido de
ocupação de seu território, como é o caso de Rondônia, necessita um controle eficiente da qualidade da água, em face da pressão
exercida pela demanda e do risco de comprometimento da água subterrânea pelo uso nem sempre adequado de áreas de recarga.

Ações
1. Estabelecimento do número de pontos de amostragem e da distribuição espacial dos novos poços em função das pressões antrópicas. Poços utilizados para abastecimento público e outros já existentes podem ser
utilizados para sediarem estações de monitoramento.
2. Critérios de seleção dos aquíferos a serem monitorados: vulnerabilidade natural dos aquíferos ao risco de contaminação/poluição, potenciais fontes de poluição, densidade de poços tubulares de abastecimento, uso
e ocupação do solo e seu histórico, resultados prévios de alteração das condições naturais.
3. Estabelecimento da logística para operação da rede de monitoramento.
4. Treinamento de equipes de medições e coletas.
5. Implantação das estações de monitoramento.
6. Operação da rede de monitoramento.
7. Apropriação, consistência, avaliação e disponibilização das informações obtidas.

Benefícios

Responsável

Melhoria na qualidade e quantidade da água subterrânea utilizada para
atendimento a diversos tipos de demandas.

SEDAM com apoio da CPRM, Municípios e de
outros atores dependendo da região

Prioridade
Alta

Média

UHG

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Instalação dos poços de monitoramento,
verificação e manutenção dos poços de
monitoramento a cada 3 meses.

Fim

Marco Zero

Ano 5

Recursos

Humanos

Número de poços de monitoramento implantados, medições em campo e
coletas realizadas e análises laboratoriais realizadas.

Baixa

Início

Equipamentos

Outros
Humanos
Equipamentos

Supervisão
geral:
Profissional
versado
em
hidrogeologia.
Campo: três equipes de medição e coleta de amostras de
água, contando com um hidrometrista e um auxiliar por
equipe.
Veículo 4X4, Condutivímetro, peagâmetro, medidor de
nível de água subterrânea, bomba de vácuo para
filtragem das amostras em campo, conjunto para
titulação, GPS portátil, frascos para amostra, reagentes
químicos.
Laboratório.
R$ 730.000,00
R$ 150.000,00
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Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado
Ampliação na rede hidrológica de monitoramento das águas subterrâneas
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Dossiê dos poços de monitoramento instalados, laudos laboratoriais das análises realizadas.

BNDES, BID.

R$ 160.000,00/ano
R$ 880.000,00 + R$ 160.000,00/ano

Integração
CPRM, UNIR.
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Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado

2.1.3 Padronização de metodologia e frequência de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas
Justificativas
Objetivos
Definir a frequência e metodologia de monitoramento e parâmetros de
qualidade da água em consonância com programas que envolvam conservação
de solo e das águas para que sejam avaliadas metas de desempenho ambiental
e calculados índices de qualidade da água.

Tendo em vista a carência de dados de qualidade da água para a maioria dos parâmetros e necessidade da ampliação da rede de
monitoramento hidrológica das águas superficiais, que deverá contemplar a instalação de novas estações de qualidade da água, a
padronização da metodologia de monitoramento e parâmetros de qualidade da água, bem como dos parâmetros a serem monitorados,
permite a integração dos dados obtidos com de provenientes de outras fontes e entidades que também realizam monitoramento. Ainda,
a determinação da frequência de monitoramento permite avaliar a evolução temporal da qualidade da água, outra informação de
grande importância no âmbito da gestão dos recursos hídricos, possibilitando a identificação dos impactos das atividades produtivas
e de novas fontes de poluição, bem como respaldando os estudos de enquadramento na ocasião dos Planos de Bacias Hidrográficas.
O Estado de Rondônia participa do programa QUALIÁGUA juntamente com a ANA, na qual é realizada a coleta e análise de
parâmetros de qualidade da água em determinados pontos de monitoramento superficial, frequência e metodologia pré-estabelecidos.
Neste programa, o apoio para as coletas, análises, estrutura laboratorial e capacitações é fornecido pela ANA, estando a definição dos
parâmetros a serem analisados limitados a capacidade dos laboratórios, equipamentos e pessoas capacitadas disponibilizadas pelo
programa. Dessa forma, a análise de determinados parâmetros só irá ocorrer após os laboratórios apresentarem os equipamentos
necessários para tal. No período de elaboração do PERH/RO o programa realizava o monitoramento de 5 parâmetros, estando previsto
para julho de 2018 a adição de novos parâmetros, incluindo a análise da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), importante para
a quantificação da matéria orgânica nos rios. Este programa ocorre a nível do estado e segue as diretrizes propostas pela ANA.

Ações
1. Frequência de coletas conforme campanhas do programa QUALIÁGUA para os recursos hídricos superficiais: coletas trimestrais, contemplando as variações sazonais. Nos mananciais superficiais e reservatórios
de abastecimento recomenda-se a análise mensal dos principais parâmetros; para os recursos hídricos subterrâneos, sugere-se coletas semestrais para aquíferos livres e anuais para aquíferos confinados.
2. Os procedimentos de amostragem, preservação, acondicionamento e análise de amostras devem ser padronizados de acordo com “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” ou com outro
padrão de referência nacional/internacional, em consonância com as metodologias adotadas pela ANA no programa QUALIÁGUA. Os laboratórios para onde serão levadas as amostrar para análises devem ser
certificados pelo INMETRO.
3. Os parâmetros de qualidade da água a serem analisados devem ser compatíveis com as legislações vigentes, sendo desejável também englobar aqueles necessários para o cálculo de índices de qualidade da água,
bem como outros parâmetros específicos em regiões onde há problemas pontuais de determinado tipo de poluição. Deve incluir também cianobactérias, especialmente aquelas consideradas potencialmente tóxicas.
Sugere-se que sejam analisados minimamente os mesmos parâmetros do programa QUALIÁGUA.
4. O monitoramento pode ser realizado de maneira conjunta entre os órgãos estaduais de meio ambiente e gestão de recursos hídricos, sendo a operação feita em parceria com as prefeituras municipais, concessionárias
de abastecimento de água e laboratórios de instituições de pesquisa acreditados, de forma a viabilizar recursos humanos e financeiros para a coleta e análises dos parâmetros físico-químicos.

Benefícios

Responsável

Melhor clareza e entendimento sobre a qualidade da água quando comparada a
outras regiões com os mesmos métodos de análises ou similares e mesmos
parâmetros. Com a padronização, aperfeiçoam-se técnicas que, no futuro,
podem vir a melhorar a produtividade e diminuir custos. Além disso, o controle
do processo da análise da água propicia resultados mais precisos, visto que os
métodos são objetivados.

SEDAM.

Prioridade

Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 1

UHG

Municípios

Todas, em especial que apresentam problemas de qualidade da água e efluentes de piscicultura, sendo elas: Alto Rio Machado,
Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rio Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé, Médio Rio Madeira, Margem
Direita do Rio Jamari, Médio Rio Machado e Rio Jaru.

Todos, em especial: Porto Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura,
Cacoal, São Miguel do Guaporé, Ariquemes, Cacaulândia, Pimenta Bueno, Rio
Crespo, Nova União, Alto Paraíso, Theobroma, Itapuã, Machadinho d’Oeste.
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Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado

2.1.3 Padronização de metodologia e frequência de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas
Indicador
Meta
Recursos
Documento consolidado na forma de manual contendo descrição da
metodologia e frequência de monitoramento, parâmetros de qualidade da água
e lista de laboratórios aptos a receber as amostras coletadas para análise.

Elaboração do documento de referência com
metodologia e frequência de monitoramento e
parâmetros de qualidade da água, atualização
do documento conforme atualizações das
normas adotadas, laboratórios disponíveis,
parâmetros considerados

Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Fichas de campo de todas as campanhas de coleta de dados de qualidade da água.

BNDES.

R$ 30.000,00

Integração
Entidades operadoras de estações de monitoramento hidrometeorológico e qualidade da água (ANA, ANEEL, geradoras de energia hidrelétrica, CAERD, SAAEs, CPRM, empresas privadas), EMBRAPA/RO,
EMATER/RO, UNIR.
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Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos

2.2.1 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos
Justificativas
Objetivos
Desenvolver o Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos
(SIRH/RO).
Os objetivos do SIRH/RO são: reunir, dar consistência e divulgar os dados e
informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no
Estado, atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e
demanda de recursos hídricos em todo o território estadual, fornecer subsídios
para a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas.

Atualmente existe grande disponibilidade de informações em diversas áreas temáticas e espaços geográficos, entretanto apenas partes
destes dados estão sistematizados e disponibilizados em meio digital.
A implantação do SIRH/RO permitirá a descentralização da obtenção e produção de dados e informações, coordenação unificada do
sistema pela SEDAM, acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade.

Ações
1. Formação de um GT composto por técnicos da SEDAM e do CRH/RO.
2. Elaboração de Termo de Referência para contratação da empresa para elaboração do SIRH/RO.
3. Contratação da empresa para elaboração do SGRH/RO.
4. Seleção de 2 técnicos da SEDAM para acompanhamento da elaboração, implementação e alimentação do SIRH/RO.
5. Integração do SIRH/RO ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da ANA.

Benefícios

Responsável

Armazenamento de dados em uma base de apoio à elaboração de estudos,
planejamento de ações, identificação de situações críticas e tomada de decisão.

SEDAM e empresa contratada para elaboração
do SIRH/RO.

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ação 1, 2 e 3: Ano 1.
Ação 3 e 4: Continuada.

UHG

Municípios

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas:
Médio Rio Madeira, Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio
Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rio Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé.

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste,
Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa
Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Porto
Velho, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé.

Indicador

Meta

Recursos

Contratação da empresa especializada, disponibilização dos dados no SIRH.

Implementação do SIRH e integração ao
SNIRH.

Humanos
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Plataforma digital do SIRH.

BID.

2 técnicos da SEDAM
Empresa para desenvolvimento do SIRH
R$650.000,00

Integração
Entidades operadoras de estações de monitoramento hidrometeorológico e qualidade da água (ANA, ANEEL, geradoras de energia hidrelétrica, CAERD, SAAEs, CPRM (SIAGAS), empresas privadas), UNIR.
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Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos

2.3.1 Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos
Justificativas
Objetivos
Promover a atualização e alimentação continuada do cadastro de usuários da
água no Estado de Rondônia.
Assegurar o controle qualitativo e quantitativo do uso das águas superficiais e
subterrâneas e o efetivo exercício dos direitos de acesso a água.
Identificar os usuários das águas, bem como a finalidade do uso e os demais
critérios técnicos.
Garantir a atual e aos futuros usuários os padrões de qualidade e quantidade
adequados para os usos.
Exercer a fiscalização das captações e lançamento de efluentes líquidos no
âmbito da outorga do direito de uso da água.

Com base nos dados de outorga recebidos para elaboração do PERH/RO foram observadas inconsistências, tais como DBO do
efluente bruto superior à do tratado, valores improváveis tanto de vazão quanto DBO, bem como um número bastante reduzido de
outorgas para lançamento de efluente. O cadastro de usuários de água fornece informações fundamentais para gestão dos recursos
hídricos, sendo a base para estimativas de demanda e de qualidade da água. A atualização e consistência do mesmo precedem a
regularização do uso da água e as avaliações sobre a necessidade e estratégias de cobrança pelo uso. Adicionalmente, para garantir
os múltiplos usos da água, fundamentado na Lei Federal nº 9433/97, torna-se necessário o gerenciamento de recursos hídricos. A
outorga do direito de uso da água, instrumento de gestão, objetiva ajustar as demandas hídricas dos setores econômicos, sociais e
ambientais visando o atendimento aos usuários de modo a permitir a convivência dos usos atuais e futuros da água sem conflitos. A
Lei nº 9433/97 caracteriza a outorga como um instrumento administrativo da União, dos Estados e do Distrito Federal, assim como a
Lei Complementar nº 255/2002 no Estado de Rondônia, que estabelece demais critérios.

Ações
1. Cadastro contínuo de usos consuntivos e não consuntivos dos usuários de recursos hídricos superficiais e subterrâneos e dos lançamentos de efluentes no Cadastro de Usuários da Água.
2. Uniformização de linguagem de banco de dados qualitativos e quantitativos e do Cadastro de Usuários da Água.
3. Campanhas de regularização das outorgas com equipes para levantamento de campo.
4. Definição dos critérios técnicos de outorga: vazão outorgável, vazão de referência.
5. Elaboração de um Manual de Outorga para orientar os usuários os procedimentos necessários para a obtenção da Outorga.
6. Estabelecimento de um método automatizado para extrair as informações relacionadas a disponibilidade hídrica, assim como as características técnicas das outorgas concedidas.
7. Elaboração de marco legal para a regulamentação e implantação da outorga.
8. Adequação da equipe técnica da SEDAM na área de recursos hídricos com a finalidade de atender e preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidade dos técnicos para com a fiscalização da
implementação do sistema de outorga e levantamento de dados de campo para verificação das informações fornecidas pelos usuários.
9. Planejamento, organização e execução de ações sistemáticas de fiscalização do uso dos recursos hídricos, pautadas pela perspectiva preventiva e de orientação aos usuários.
10. Formação de equipe especializada junto com a integração de outros órgãos parceiros para atuar como agentes de fiscalização.
11. Elaboração de um Manual de Fiscalização para nortear os agentes fiscalizadores no controle e monitoramento dos usuários de água.
12. Articulação do cadastro de usos e usuários do Estado com o Cadastro Nacional de Usos e Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) junto à ANA.
13. Conscientização da população sobre a importância de declarar o uso da água.
14. Realização de estudos que avaliem a influência da sazonalidade na disponibilidade hídrica subterrânea.

Benefícios

Responsável

O sistema de outorga de uso da água fornece subsídios para os Planos de Bacias
Hidrográficas, estudos de novas outorgas, cobrança pelo uso da água e
enquadramento mais acurado.

SEDAM.

Prioridade

Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco
Zero

Implementação do sistema de
outorga (Ação 1 a 5): Ano 1
Atualização do banco de
dados e fiscalização (Ação 6 a
11): Continuada.

UHG

Municípios

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas:
Médio Rio Madeira, Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio
Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rio Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé.

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste,
Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa
Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Porto
Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé.

27

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO

2
2.3

CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos

2.3.1 Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos
Indicador
Meta
Recursos
Número de usuários visitados a cada 3 meses, número de outorgas emitidas por
mês.

Realização da atualização e consistência do
cadastro de outorga existente ao final de 6
meses, implementação do sistema de outorga
até o final do prazo estipulado, continuidade da
operação do sistema de outorga.

Humanos
Equipamentos
Outros
Humanos
Equipamentos
Outros
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Relatórios das visitas de campo, banco de dados de outorgas atualizado mensalmente.

BNDES.

Equipes
para
levantamentos
de
campo,
operacionalização do sistema de outorga e fiscalização.
GPS, computadores e acesso periódico a internet.
Deslocamentos (passagens ou combustível) e diárias.
R$ 252.000,00/ano
R$ 254.660,00
R$ 127.100,00/ano
R$ 254.660,00 + R$ 379.100,00/ano

Integração
ANA, Associações de usuários da água, UNIR, CAERD, ELETROBRÁS, empreendimentos hidrelétricos.
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Enquadramento de corpos hídricos superficiais e subterrâneos em classes de uso

2.4.1 Enquadramento de corpos hídricos superficiais e subterrâneos em classes de uso
Justificativas
Objetivos
Assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que
forem destinadas.
Diminuir os cursos de combate à poluição das águas, mediante ações
preventivas e permanentes.

O enquadramento dos corpos hídricos é um dos instrumentos da PNRH (BRASIL, 1997) e visa o alcance ou manutenção de uma
determinada classe de qualidade de água de acordo com os seus usos preponderantes. O Estado de Rondônia até o momento não
promoveu o enquadramento dos corpos hídricos, o que torna necessária a adoção deste processo como instrumento de controle da
poluição e de manutenção da qualidade das águas. A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece os padrões de qualidade das
águas para os diferentes usos preponderantes e delimita os corpos hídricos em classes conforme os usos. O enquadramento é um
processo demorado e trabalhoso, dado que envolve a participação dos usuários, indicando a qualidade desejada de acordo com os
usos preponderantes, e do poder público, viabilizando tal alcance através do estabelecimento de metas ou objetivos de qualidade da
água a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em determinado segmento dos corpos hídricos, ao longo do tempo.

Ações
1. Elaboração de estudos detalhados para o enquadramento dos corpos d’água do Estado no âmbito das UHGs: diagnóstico dos usos preponderantes e da qualidade das águas nas sub-bacias, identificando as fontes
de poluição.
2. Proposição de enquadramento dos corpos d’água das UHGs, a serem aprovadas pelos CBHs.
3. Realização de eventos públicos com os diversos setores para a validação do diagnóstico e prognóstico de enquadramento e posterior validação dos cenários de metas e objetivos estabelecidos.
4. Elaboração do Programa para Efetivação do Enquadramento das águas superficiais e subterrâneas com metas progressivas intermediárias e final de melhoria da qualidade da água.
5. Publicação do documento final contendo os procedimentos e propostas para a implantação do enquadramento.

Benefícios

Responsável

Melhoria na qualidade da água.

SEDAM

UHG

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Ano 2

Ano 20

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Número de rios com enquadramento definido.

01 bacias hidrográfica com enquadramento
aprovado a cada 3 anos.

Humanos
Custo Total

Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias
hidrográficas
Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias
hidrográficas

Monitoramento

Fontes de recursos

Aprovação da proposta de enquadramento.

Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias hidrográficas.

Integração
UNIR.
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Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

2.5.1 Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos
Justificativas
Objetivos
Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário indicação de seu
valor real.
Incentivar a racionalização do uso da água.
Obter recursos financeiros para implementação de programas e intervenções
contemplados nos planos de recursos hídricos.
Redistribuir custos, de forma equitativa, entre os usuários de recursos hídricos.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos visa incentivar a racionalização, obter recursos financeiros, financiar os programas e
intervenções contemplados nos Planos de Recursos Hídricos, além de pagar despesas de implantação e custeio administrativo do
SGRH/RO.

Ações
1. Elaborar estudos técnicos para subsidiar o CRH/RO na definição da metodologia da Cobrança pelo Uso e das tarifas, bem como estabelecer as isenções.
2. Atualização do cadastro de usuários da água com todas as informações necessárias para a estimativa da água captada e consumida no setor da aquicultura.
3. Estudos de instrumentos econômicos de gestão de recursos hídricos adequados à realidade do Estado de Rondônia.
4. Incentivar os estudos para as propostas dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas estaduais.

Benefícios

Responsável

Os recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso serão aplicados nas bacias
onde foram arrecadados, conforme o plano de investimentos aprovado pelos
CBHs.

SEDAM, CRH, CBHs

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Ano 2.

Ano 20.

UHG

Municípios

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas:
Margem Direita do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio
Guaporé, Rio Branco e Colorado.

Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União,
Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta
d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de
Moura.

Indicador

Meta

Recursos

Número de bacias hidrográficas com cobrança regulamentada.

01 bacias hidrográfica com regulamentação de
cobrança pelo uso da água a cada 3 anos.

Outros
Custo Total

Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias
hidrográficas
Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias
hidrográficas

Monitoramento

Fontes de recursos

Montantes arrecadados anualmente; projetos viabilizados a partir dos montantes arrecadados.

Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias hidrográficas.

Integração
ANA.
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Elaboração de planos de bacias hidrográficas

2.6.1 Elaboração de planos de bacias hidrográficas
Objetivos
Definir uma agenda de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacias
hidrográficas, das informações que devem constar nos termos de referência de
contratação de empresa especializada para elaboração dos planos de bacias
hidrográficas
Estabelecer o arranjo institucional para acompanhar os planos de bacias
hidrográficas e o fluxo de tomada de decisão na constituição do arranjo para
acompanhamento da elaboração dos planos.

Justificativas
A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH. É no âmbito da bacia hidrográfica que é possível descentralizar a gestão dos recursos hídricos e torna-la participativa. Os Planos de Bacia se caracterizam por incluir ações de natureza
executiva e operacional, em vista de sua perspectiva regional (ou local), dentre elas:
• Estabelecimento de metas e estratégias;
• Proposição de componentes, programas, subprogramas e projetos;
• Montagem de um programa de investimentos do plano de bacia;
• Indicações e diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão;
• Proposta organizacional ou de arranjo institucional;
• Descrição das ações destinadas à capacitação material e técnica dos agentes envolvidos; e
Roteiro ou esquema de implementação do Plano de Bacia

Ações
1. Definição do Termo de Referência (TR): O termo deve ser debatido e aprovado pelo CBH e deve ser fruto de uma construção coletiva dos atores envolvidos.
2. Definição do arranjo institucional para acompanhar a execução dos trabalhos: Estabelecimento da composição (quem irá participar), os papéis a serem assumidos por cada instância, a dinâmica de funcionamento,
frequência de reuniões e o fluxo de comunicação entre os envolvidos.

Benefícios

Responsável

Os planos de bacias hidrográficas permitem a proteção dos recursos hídricos e
equilíbrio entre oferta e demanda de água adequadas aos diferentes usuários.

SEDAM, CBHs, empresas especializadas.

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 20

UHG

Municípios

Todas, iniciando-se naquelas que já possuem CBHs e operacionais, bem como possuem situações mais críticas de relacionadas às
demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas: Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio
Machado, Rio Branco e Colorado.

Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União,
Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta
d’Oeste, Vilhena, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, São Miguel do
Guaporé.

Indicador

Meta

Recursos

Número de planos de bacias hidrográficas.

01 planos de bacia hidrográfica a cada 3 anos.

Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Relatório de Plano de Trabalho contendo as atividades desenvolvidas nos Planos de Bacias Hidrográficas, reuniões de
acompanhamento.

BNDES, BID.

R$ 7.000.000,00

Integração
UNIR
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2.7.1 Consolidação da matriz institucional da implementação do PERH/RO
Justificativas
Objetivos
Identificar as lacunas para a operacionalização do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos de Rondônia (SGHR/RO), frente às
necessidades políticas, econômicas e técnicas para a implantação do
PERH/RO.

A Lei Complementar nº 255/2002 institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o SGRH/RO. Integram o SGRH/RO o
CRH/RO, o Órgão Gestor de recursos hídricos (SEDAM), os CHBs e as Agências de Bacia Hidrográfica (ABH). Tais entidades ainda
precisam ser constituídas ou fortalecidas para a consolidação do sistema proposto e implementação do PERH/RO.

Ações
1. Estabelecimento, no órgão gestor, um Grupo de Gestão e Monitoramento do PERH/RO.
2. Aferimento da necessidade de contratação de novos técnicos para compor o Grupo de Gestão e Monitoramento.
3. Instituição e operacionalização dos CBHs.
4.Desenvolvimento de estudo de viabilidade econômico-financeira para a implantação de ABH/RO.

Benefícios

Responsável

Condução da implementação do PERH/RO, consolidação do sistema proposto
pela Política Estadual de Recursos Hídricos, articulação entre as esferas
estadual e regional para desenvolvimento dos projetos previstos no PERH/RO.

SEDAM

Prioridade
Alta

UHG

Média

Baixa

Início

Fim

Ação 1 e 2: marco
zero.
Ano 3: Ano 1.
Ação 4: Ano 2.

Ação 1 e 2: Ano 1.
Ação 3: Ano 2.
Ação 4: Ano 5.

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Estudo de viabilidade econômico-financeira para a ABH/RO, reuniões do
grupo técnico de acompanhamento do PERH/RO.

4
reuniões
do
grupo
técnico
de
acompanhamento do PERH/RO no ano 1,
Matriz Institucional do PERH/RO consolidada
em até o ano 2, estudo de viabilidade
econômico-financeira para a ABH/RO
concluído até o ano 5.

Recursos

Humanos

Equipe interna da SEDAM ou contratação para
configuração do Grupo de Gestão e Monitoramento
R$ 420.000,00

Custo Total

R$ 420.000,00

Humanos

Monitoramento

Fontes de recursos

Atas das reuniões do grupo de acompanhamento, decreto de estabelecimento da Matriz Institucional do PERH/RO, relatório do
estudo de viabilidade econômico-financeira para a ABH/RO.

FRH/RO e recursos próprios da SEDAM, BNDES, BID.

Integração
Governo Estadual e Municipal, UNIR
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2.7.2 Sistema de gerenciamento da implantação do PERH/RO
Justificativas
Objetivos
Acompanhar a implantação do PERH/RO, monitorando o desenvolvimento dos
projetos previstos, a efetivação de objetivos e eventuais desvios, fornecendo
subsídios para a gestão do Plano.

O PERH/RO envolve uma matriz complexa de projetos e ações inter-relacionados entre si e com outros setores de planejamento.
Portanto, seu monitoramento é necessário para a análise do alcance dos objetivos e metas, bem como necessidades de adequações
frente a desencaminhamentos. Além disso, o andamento do programa de investimentos precisa ser continuamente atualizado e
monitorado, verificando a disponibilidade de recursos financeiros.

Ações
1. Desenvolvimento de uma sistemática de monitoramento dos projetos do PERH/RO e do Programa de Investimento, que apoie a tomada de decisão da gestão do PERH/RO.
2. Alimentação contínua do sistema de monitoramento do PERH/RO.
3. Elaboração e publicação de relatórios de revisão do PERH/RO.

Benefícios

Responsável

O sistema de monitoramento do PERH/RO tem potencial de acelerar o fluxo
de informações e tomada de decisão para a gestão dos recursos hídricos,
subsidiando ainda a adequação de ações frente a novos contextos.

SEDAM

Prioridade
Alta

UHG

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ação 1: Ano 2.
Ação 2 e Ação 3:
Continuadas.

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Relatórios de revisão do PERH/RO.

1 relatório de revisão a cada 5 anos.

Recursos
Humanos
Equipamentos
Equipamentos
Outros
Custo Total

Equipe interna da SEDAM ou contratação para
configuração do Grupo de Gestão e Monitoramento
Computadores
interligados
ao
sistema
de
monitoramento e mídias para publicação dos relatórios
de andamento do PERH/RO
R$ 150.000,00
R$ 23.600,00
R$ 173.600, 00

Monitoramento

Fontes de recursos

Acompanhamento do programa de investimentos, elaboração dos relatórios de revisão do PERH/RO.

Recursos próprios da SEDAM, ANA, Governo Federal e Bancos, BNDES, BID.

Integração
CRH/RO, CBHs, Governo Municipal, UNIR
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Comunicação, divulgação e educação ambiental

3.1.1 Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos
Objetivos
Implementar ações de capacitação, comunicação e difusão do conhecimento associado à gestão e uso sustentável dos recursos hídricos visando conscientizar a sociedade regional, agentes multiplicadores, usuários
e gestores públicos, tendo como referência as diretrizes da PNRH e da Política Nacional de Educação Ambiental que partem do preceito constitucional de que a água é um bem público e os Planos Estaduais de
Recursos Hídricos devem se pautar nos princípios da participação e descentralização colaborando, desta forma, para a percepção social da conservação dos recursos hídricos como um valor socioeconômico e
ambiental relevante.

Justificativas
A proteção aos recursos hídricos depende da ação do Estado e também da consciência da sociedade. A comunicação social sobre o uso sustentável dos recursos hídricos contribui para a adesão a práticas adequadas
por parte da sociedade e para o apoio às ações de proteção desenvolvidas pelo poder público. O efetivo envolvimento e comprometimento da sociedade na conservação e na proteção dos recursos hídricos, seja
considerando-se os diferentes usuários, seja de forma mais ampla, é essencial para a eficácia e efetividade dos instrumentos da PNRH. Além disso, o conhecimento adquirido pela sociedade a capacita a exercer o
papel de fiscalização do uso dos recursos hídricos pelo valor econômico e ambiental que representam para o Estado e o País.
O objetivo desse programa está em consonância com a legislação nacional sobre gestão de recursos hídricos e sobre educação ambiental. Considerando a atuação sistêmica da gestão dos recursos hídricos no país é
fundamental que exista coerência entre as ações propostas em nível estadual com as definidas em nível nacional.
- A Lei Federal n° 9.433 de 1997 instituiu a PNRH e definiu como princípios o uso sustentável dos recursos hídricos por meio de uma gestão democrática, descentralizada e participativa.
- O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), previsto no artigo 21 da Constituição de 1988, e regulamentado pela Lei Federal de 1997, teve sua implementação iniciada com a
instalação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 1998.
- A PNRH prevê a gestão integrada dos recursos hídricos sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social, trazendo uma mudança de comportamento em todos os segmentos da sociedade para o uso
sustentável da água. Para tal mudança, a educação ambiental apresenta-se como um processo de forte referência histórica e conteúdo transformador da sociedade e da relação desta com a natureza.
- A PNRH também está em consonância com os princípios da Agenda 21 Global e Nacional e com as Metas de Desenvolvimento do Milênio. Esses compromissos também são convergentes com os Objetivos de
Implementação de Johannesburgo (Rio+10), como bem aponta a Década das Nações Unidas de Ação Internacional “Água para a Vida” (2005-2015).
- No campo da educação ambiental, alguns documentos de referência internacional, como a Carta de Belgrado, as Declarações de Tblisi e Thessaloniki e sua consolidação na Conferência Internacional sobre Educação
e Formação Ambiental em Moscou incorporam suas principais diretrizes.
- A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA – Lei n° 9.795/99) e seu órgão gestor regulamentado pelo Decreto n° 4.281/2002, o Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea), entendem como
educação ambiental “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.
- A Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos (CTEM), do CNRH, tem estreita relação com este projeto, como pode-se perceber pela definição de algumas
de suas competências:
1. Propor diretrizes, planos e programas de educação e capacitação em recursos hídricos.
2. Propor e analisar mecanismos de articulação e cooperação entre o poder público, os setores usuários e a sociedade civil quanto à educação e capacitação em recursos hídricos.
3. Propor e analisar mecanismos de mobilização social para fortalecimento do SINGREH.
4.Propor e analisar mecanismos de difusão da PNRH nos sistemas de ensino, tornando efetivos os fundamentos da Lei nº 9.433, de 1997.
5. Propor e analisar diretrizes de disseminação da informação sobre os recursos hídricos voltadas para a sociedade, utilizando as formas de comunicação que alcancem a todos.
6. Recomendar critérios referentes ao conteúdo de educação em recursos hídricos nos livros didáticos, assim como para os planos de mídia relacionados ao tema de recursos hídricos.
- Resolução nº 98 da CTEM, de 26 de março de 2009, estabeleceu princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a informação para a Gestão Integrada
de Recursos Hídricos no SINGREH.
- Considerando que a educação ambiental deve proporcionar, entre outros fatores, a construção de valores e a aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades voltadas para a participação responsável em Gestão
Integrada de Recursos Hídricos, a Resolução estabeleceu, em seu Artigo 1º, os princípios, fundamentos e diretrizes para a criação, implementação e manutenção de programas de educação ambiental, de
desenvolvimento de capacidades, de mobilização social e de comunicação de informações em Gestão Integrada de Recursos Hídricos, recomendadas a todos os entes do SINGREH.
O CNRH, por meio da Resolução nº 181, de 7 de dezembro de 2016, aprovou as prioridades, ações e metas do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2016-2020. Duas prioridades poderão contribuir com o
projeto aqui detalhado:
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- Prioridade 5. Apoiar o desenvolvimento institucional e a difusão de tecnologias sociais para a melhoria da gestão das águas e desenvolver ações educativas para a sociedade. A meta até 2020 é criar, implementar e
divulgar plataforma de boas práticas em gestão de recursos hídricos, incluindo a divulgação de premiações e editais. Uma de suas ações será desenvolver projeto pedagógico de difusão da PNRH nas escolas e
encaminhar ao MEC proposta de revisão dos conteúdos escolares.
- Prioridade 9. Compartilhar informações, em linguagem clara e acessível, a respeito da situação da qualidade e quantidade das águas e da sua gestão. As seguintes ações são relevantes para este projeto: estabelecer
estratégia e implementar Plano de Comunicação para o SINGREH e para a sociedade, sob os enfoques nacional, regional e local; ampliar a quantidade de dados e informações disponíveis à sociedade no SNIRH.

Ações
1. Criação no âmbito do CRH/RO de uma Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos, a exemplo da existente no CNRH, com o objetivo de integrar as ações
estaduais às nacionais beneficiando-se de programas e projetos de incentivo.
2. Criação de um Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de Recursos Hídricos junto ao CRH/RO para operacionalizar projetos do Programa “Comunicação, Divulgação e Educação Ambiental” aqui
propostos e outros que forem definidos pelo CRH/RO.
3. Publicação de uma versão sintética do PERH/RO para apresentar de forma transparente os objetivos pretendidos pelo PERH/RO, sua relevância e as formas de participação e interação com a sociedade. Distribuição
entre gestores públicos, universidades, centros de pesquisa e planejamento do Estado visando o desenvolvimento de capacidades em gestão de recursos hídricos, incorporando comunidades e atores relevantes no
processo de implementação.
4. Formação de professores na educação básica no tema de gestão de recursos hídricos a partir do estudo do PERH/RO visando ampliar o enraizamento da água como valor socioambiental relevante e o seu uso
sustentável.
5. Publicação de uma versão didática do PERH/RO para ser distribuída aos professores da rede pública e privada estimulando-os a desenvolver conteúdo programático utilizando diferentes estratégias e práticas de
aprendizagem desenvolvidas pela educação ambiental.
6. Estimular os cursos presenciais e a distância existentes na rede estadual de ensino superior a desenvolver ações de capacitação, voltadas a agentes multiplicadores que possam, pela via de programas descentralizados
e capilares de educação ambiental focados em recursos hídricos, apoiar a implementação do PERH/RO.

Benefícios

Responsável

Difusão do PERH/RO contribuindo com o fortalecimento do sistema estadual
de gestão de recursos hídricos do Estado de Rondônia, ampliação do uso
sustentável dos recursos hídricos do Estado, transparência e controle social em
sua implementação.

SEDAM E CRH/RO.

Prioridade
Alta

UHG

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 2

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Número de eventos de educação e comunicação realizados; número de
participantes; material de comunicação produzido e distribuído; equipamentos
adquiridos; número de participantes em eventos de capacitação nas escolas.

Publicação de 10.000 exemplares do PERH/RO
em versão sintética e 10.000 em versão
didática; realização de 100 eventos de
capacitação e comunicação de professores e
alunos realizados nos 52 municípios por ano,
totalizando 200 eventos.

Recursos
Humanos

Equipamentos
Outros

Equipe multidisciplinar de educadores e especialistas
em recursos hídricos para atuar de forma permanente no
Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de
Recursos Hídricos.
Aquisição de três conjuntos de equipamentos de
multimídia móveis (computador, projetor, tela, sistema
de som).
Produção de materiais de difusão do PERH/RO:
publicação do Plano em versão sintética e didática, além
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Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Atas de reuniões, certificados de participação em cursos, relatórios anuais de atividades.

PPA.

da utilização criativas de outros recursos como cartilhas,
folders, livros, jogos.
R$ 3.000.000,00.

Integração
Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO,
FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados); Ministério do Meio Ambiente; ANA; instituições estaduais de educação; organizações da sociedade civil; entidades indígenas; ONGs; instituições
representativas dos setores econômicos rurais e urbanos.
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3.1.2 Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares
Objetivos
Capacitar produtores rurais, por tipo de atividade e região do Estado, em práticas de manejo e conservação dos solos, uso controlado de fertilizantes e agrotóxicos, conservação e recuperação de matas ciliares, e
outras técnicas que forem consideradas necessárias, com o objetivo de assegurar a perenidade dos recursos hídricos, a segurança alimentar da população, o aumento da produtividade e a diminuição da taxa de
desmatamento.

Justificativas
Na Amazônia, o comprometimento dos recursos hídricos pelo assoreamento, irrigação sem controle e contaminação por fertilizantes e defensivos, acelerou-se a partir de 1990, com os desmatamentos, a perda da
biodiversidade, a erosão e a perda de fertilidade dos solos, em especial em áreas de expansão da pecuária e agricultura em larga escala. O Estado de Rondônia tem elaborado diferentes políticas de desenvolvimento
as quais envolvem iniciativas e incentivos ao manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares, uma vez que cerca de 6.4 milhões de hectares de
pastagens, aproximadamente 63% do total, estão em processo de degradação.
Por outro lado, o Estado de Rondônia tem feito nos últimos anos, um esforço de planejamento do seu desenvolvimento e as ações voltadas à capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, uso
racional de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares devem estar inseridas nos seguintes planos e programas em execução:
- Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 2015-2030 (PDES-RO)
- Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades
- Plano de Desenvolvimento Integrado de Fronteira do Estado de Rondônia (PDIF RO)
- Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia (PIDISE)
- Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS)
- Zoneamento econômico-Ecológico de Rondônia (ZEE/RO)
- Projeto de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental Integrado (PDSEAI)
- Plano de Prevenção, Controle e Alternativas Sustentáveis ao Desmatamento em Rondônia (PPCAD/RO).

Ações
1. Elaboração, em parceria com a Embrapa, de material educativo sobre o impacto da produção agrícola sobre os recursos hídricos do Estado, a importância da proteção e recuperação das matas ciliares e da ação de
práticas sustentáveis de uso do solo para assegurar a perenidade dos recursos hídricos e distribuição para as cooperativas e associações rurais em todo o Estado.
2. Capacitação dos membros dos CBHs do Estado nestes temas pela equipe do “Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de Recursos Hídricos” do CRH/RO.
3. Mapeamento e disseminação de experiências de manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares em execução em Rondônia e em outras regiões
da Amazônia para demonstrar a viabilidade de adoção de práticas sustentáveis sem perda de produtividade e renda.
4. Implantação, a exemplo do que ocorre em outros estados do país, de um amplo programa de conservação e recuperação de matas ciliares, com participação direta da sociedade, especialmente dos produtores rurais
e suas associações, com criação de estímulos financeiros e fiscais para sua propagação e divulgação dos resultados positivos.
5. Proposição de estratégias para o incentivo da produção agrícola orgânica e produção através de sistemas agroflorestais.
6. Em articulação com os órgãos afetos, definição da infraestrutura e mecanismos de manejo e conservação do solo.

Benefícios

Responsável

Melhoria da qualidade dos recursos naturais e da produção alimentar no Estado
assegurando a integridade do solo e a disponibilidade de recursos hídricos para
as futuras gerações

SEDAM e CRH/RO em articulação com
SEPOG, CEDRS e os órgãos ligados à
agricultura e ao meio ambiente, estaduais e
federais como EMBRAPA e MMA.

Prioridade
Alta

Média

UHG

Municípios

Todas.

Todos.

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 2
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3.1.2 Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares
Indicador
Meta
Recursos
Produção e distribuição de material técnico produzido sobre práticas de manejo
do solo, uso de fertilizantes e agrotóxicos, conservação e recuperação de matas
ciliares para 600 associações e cooperativas de produtores rurais; capacitação
dos membros de cinco CBHs realizado; iniciativas demonstrativas de práticas
sustentáveis incentivadas.

2000 cartilhas; cinco capacitações.
Humanos

Equipamentos
Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Atas de reuniões, distribuição de cartilhas, relatórios anuais de atividades.

PPA.

Equipe multidisciplinar de educadores e especialistas em
tecnologias apropriadas à produção rural mobilizada
pelo “Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de
Recursos Hídricos” do CRH/RO.
Equipamentos de multimídia móveis (computador,
projetor, tela, sistema de som) já previstos no projeto
anterior.
R$ 1.000.000,00.

Integração
Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO,
FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados); SEPOG e membros do CEDRS; cooperativas e instituições representativas dos setores econômicos rurais, órgãos técnicos federais como EMBRAPA e
MMA.
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3.1.3 Criação de uma comissão especial para comunicação com os povos da terra
Objetivos
Criar um espaço institucional apropriado, no âmbito do CRH/RO, para construir um processo de comunicação, interação e troca de informações junto aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) do Estado de
Rondônia.

Justificativas
De acordo com informações fornecidas pela SEDAM, em Rondônia, atualmente, existem 67 Unidades de Conservação, sendo 24 federais, que se dividem em oito de proteção integral e 16 de uso sustentável; 38
estaduais, divididas em oito de proteção integral e 35 de uso sustentável; e uma UC de proteção integral municipal. De acordo com a Funai, existem 27 terras indígenas 29 etnias indígenas distintas e 34 organizações
representativas. De acordo com o INCRA existem 7 comunidades remanescentes de quilombos reconhecidas. De acordo com levantamento realizado pelo IBGE, existem 43 organizações não-governamentais no
Estado de Rondônia. No total, cerca de 60% do território do Estado de Rondônia estão sob alguma forma de proteção para povos e comunidades tradicionais. A presença dessas áreas impede o avanço do desmatamento,
protege as bacias hidrográficas, as nascentes, a biodiversidade, a qualidade da água, evita a perda de área produtiva por erosão e assegura a história e o rico patrimônio cultural dos grupos originários e dos que ali se
estabeleceram em diferentes períodos históricos.

Ações
1. Criação, no âmbito do “Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de Recursos Hídricos” junto ao CRH/RO, de uma Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais para operacionalizar as ações aqui
propostas e outras que forem definidas pelo CRH/RO junto às populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e outros segmentos específicos da sociedade de Rondônia.
2. Utilização do mapeamento institucional realizado para o PERH para cadastrar as instituições representativas de PCTs por UHG.
3. Realização de reuniões com representantes destas instituições visando identificar as contribuições que os participantes podem oferecer à Comissão e planejar em conjunto a oferta de informação e capacitação
adequada às necessidades de cada segmento.
4. Produção de material informativo de comunicação baseado nos levantamentos realizados.
5. Distribuição do material informativo em reuniões organizadas para esse fim.

Benefícios

Responsável

Inserir os segmentos vulneráveis à degradação dos recursos naturais e
relevantes à sua proteção no processo de decisão sobre o uso dos recursos
naturais do Estado e facilitar o protagonismo de PCTs na definição de políticas
de conservação e uso sustentável dos recursos hídricos do Estado.

SEDAM e CRH/RO em parceria com Funai,
MMA, associações e cooperativas indígenas e
comunitárias e ONGs.

Prioridade

UHG

Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 2

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais criada e funcionando;
cadastramento institucional realizado; reuniões realizadas; material
informativo produzido; reuniões de informação realizadas.

78 áreas a serem visitadas: 27 terras
indígenas e 51 unidades de conservação;
4
quatro
encontros
regionais;
mobilização de 43 organizações não
governamentais.

Recursos
Humanos
Equipamentos
Custo Total

Equipe multidisciplinar de educadores e especialistas em
Antropologia e Sociologia.
Aquisição de três conjuntos de equipamentos de multimídia móveis
(computador, projetor, tela, sistema de som).
R$ 5.000.000,00.

Monitoramento

Fontes de recursos

Atas e memórias de reuniões, relatórios anuais de atividades; materiais produzidos; registro fotográfico e áudios.

PPA.

Integração
Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO,
FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados); Funai, Ministério do Meio Ambiente; ANA; entidades indígenas e de comunidades tradicionais; ONGs.
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3.2.1 Estudos da qualidade das águas em corpos d'água utilizados para piscicultura
Justificativas
Objetivos
Criar um programa de pesquisa do impacto dos efluentes da piscicultura na
qualidade dos corpos d’água e soluções.

No decorrer dos eventos de participação pública realizados durante a elaboração do PERH/RO foi constatada a atual e crescente
problemática da piscicultura para os corpos d’água do Estado, tanto em termos da regularização das outorgas, quanto, principalmente,
em relação aos efluentes lançados e seus impactos na qualidade da água dos corpos hídricos. Além disso, durante os processos
piscícolas, ocorre a deposição de resíduos orgânicos e metabólicos que podem afetar a natureza do corpo receptor, onde os efluentes
são lançados, como também, o acúmulo de dejetos nos tanques ou viveiros pela degradação incompleta do alimento fornecido ao
sistema. É das ações legais do piscicultor e de órgãos como a SEDAM tomarem medidas como as previstas na Lei nº 3.437/2014,
para os artigos de nº 7º, 8º, 10º, 11º, 14º, 17º, e, principalmente, para o capítulo IV das relações com o meio ambiente, onde preveem
medidas qualitativas e de controle no ramo da piscicultura.

Ações
1. Cadastro de todos os projetos e atividades ligadas à aquicultura, englobando a atividade da piscicultura.
2. Coleta de dados sobre alimentação e medicamentos dos animais.
3. Análises físico-química dos efluentes lançados.
4. Monitoramento da qualidade da água nos corpos d’água receptores de efluente à jusante dos pontos de lançamento.
5. Pesquisa de métodos de tratamento com base nas informações levantadas anteriormente.
6. Aplicação das disposições previstas na Lei nº 3.437/2014.

Benefícios

Responsável

Melhoria quantitativa e qualitativa da água.
Melhora no monitoramento das atividades relacionadas ao ramo da
piscicultura, tornando a prática mais organizada e regularizada.

SEDAM, Universidades
Educação

Prioridade
e

Institutos

Início

Fim

Marco Zero

Ação 1 e 2: Ano 2
Ação 3, 4 ,5 e 6:
Continuadas

de
Alta

Média

Baixa

UHG

Municípios

Todas, em especial que apresentam maior concentração da atividade de piscicultura, sendo elas: Margem Direita do Rio Jamari,
Médio Rio Machado e Rio Jaru.

Todos, em especial: Ariquemes, Cacaulândia, Pimenta Bueno, Rio Crespo, Nova
União, Alto Paraíso, Theobroma, Itapuã, Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná.

Indicador

Meta

Recursos

Número de cadastros de atividades da piscicultura realizados, número de
estudos desenvolvidos e publicados, número de análises físico-químicas
realizadas.

Campanhas de cadastramento de atividades da
piscicultura e monitoramento da qualidade da
água a cada 3 meses.

Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Estudos realizados, laudos das análises laboratoriais.

BNDES, FGTS, BID.

R$ 700.000,00.

Integração
Universidades e Institutos de Educação, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, Sindicatos, associações de piscicultores, Associações de moradores, Colônias e Associações de Pescadores, IPAM, IFRO, Institutos de
Educação Superior Privados, RIOTERRA, SEDAM

40

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO

3
3.2

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos

3.2.2 Pesquisas relacionando os casos de câncer no Estado de Rondônia com a contaminação da água
Justificativas
Objetivos
Viabilizar e apoiar pesquisas que busquem a relação entre a contaminação da
água por diferentes fontes ao alto nível de ocorrência de câncer em Rondônia.

O uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos e mercúrio nos processos minerários (garimpo) leva ao carreamento dessas substâncias
aos recursos hídricos, alterando a qualidade das águas superficiais e subterrâneas e contaminando as populações que consomem essa
água, assim como os ecossistemas aquáticos. Estudos na epidemiologia apontam que a exposição dos alimentos ao agrotóxico
apresenta correlação a casos de câncer. Os principais alimentos citados são a soja e o milho. Com relação ao mercúrio, a utilização
deste metal em garimpos constitui, em larga escala, o principal impacto ambiental decorrente da atividade. Ainda, os altos níveis de
nitrato nas águas subterrâneas, provenientes em sua maioria dos fertilizantes químicos, podem estar relacionados aos casos de câncer.

Ações
1. Seleção dos locais para realização das pesquisas com base nos municípios que apresentam maior número de casos.
2. Realização de parcerias com universidades e institutos de pesquisas locais para realização das pesquisas.
3. Realização de pesquisas correlacionando a contaminação das águas com o alto nível de ocorrência de câncer em Rondônia.

Benefícios

Responsável

Melhoria na qualidade da água e na qualidade de vida da população.

SEDAM,
Secretarias
Municipais
de
Agricultura, Secretaria de Saúde e AGEVISA.

UHG

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco Zero

Ano 10.

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Número de estudos de caso e pesquisas realizadas.

Realização de pelo menos 03 pesquisas/estudos
de casos até o prazo final.

Custo Total

Monitoramento

Fontes de recursos

Publicações dos estudos realizados.

BNDES, FGTS, BID,

R$ 700.000,00.

Integração
Secretarias Municipais de Agricultura, UNIR, IFRO, Institutos de Educação Superior, Instituições de pesquisa, EMATER/RO, EMBRAPA/RO, Associações de moradores, Cooperativa, Associação e Sindicatos de
Garimpeiros e Mineradores, Colônias e Associações de Pescadores, IPAM, RIOTERRA, FIOCRUZ e IPERATRO.
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3.2.3 Estudos de avaliação para disponibilidade hídrica nos aquíferos do Estado
Justificativas
Objetivos
Identificar as características quantitativas da água subterrânea disponível nas
UHGs do Estado de Rondônia.

A gestão dos recursos hídricos subterrâneos depende do conhecimento da sua distribuição territorial, bem como das características
quantitativas e qualitativas da água disponível nos aquíferos.

Ações
1. Apropriação das informações geradas pela rede de monitoramento da água subterrânea.
2. Levantamento do conhecimento geoestrutural, litológico, geomorfológico e hidrológico de cada UHG considerada.
3. Realização do balanço hídrico de cada compartimento da UHG para avaliação da respectiva disponibilidade hídrica.

Benefícios

Responsável

Melhoria do conhecimento das informações hidrogeológicas, permitindo um
melhor planejamento e gestão das águas subterrâneas e, consequentemente,
minimizando riscos de desabastecimento dos usuários.

SEDAM com apoio da CPRM.

Prioridade
Alta

Média

UHG

Municípios

Todas.

Todos.

Baixa

Início

Fim

Ano 5

Ano 10.

Indicador

Meta

Recursos

Número de UHGs estudadas.

Estudos em duas UHGs por ano.

Humanos

Hidrogeólogo; Hidrólogo; Engenheiro Cartográfico

Equipamentos

Material de escritório; computadores e programas
computacionais.

Outros

Eventuais reconhecimentos de campo

Custo Total

R$ 700.000,00.

Monitoramento

Fontes de recursos

Relatórios dos resultados dos estudos realizados.

BNDES, CEF, FGTS, BID.

Integração
CPRM, Universidades e Institutos de Educação, Associações de moradores, Colônias e Associações de Pescadores, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, IPAM, RIOTERRA
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3.2.4 Apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para a ampliação do conhecimento dos recursos hídricos no Estado
Justificativas
Objetivos
Apoiar estudos e pesquisas para ampliação da base de conhecimento sobre os
recursos hídricos do Estado.
Difundir os resultados de pesquisa científica e tecnológica para a aplicação na
conservação e gestão dos recursos hídricos.

Prevista na Lei 9.795/99, Decreto 4.281/2002, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), compete, não só, para melhorar
o manejo e distribuição dos Recursos Hídricos no Estado, mas também, como meio de arquitetar em cada indivíduo valores sociais,
éticos e educacionais quanto ao uso dos recursos naturais. Além de que, a educação ambiental é um direito de todo cidadão e a
interdependência entre meio natural, socioeconômico e cultural são fortemente claras e verdadeiras.

Ações
Promoção de estudos e pesquisa sobre os temas:
1. Adaptação às mudanças climáticas e eventos extremos.
2. Tecnologias de recuperação e conservação de recursos hídricos.
3. Alternativas para abastecimento de água humano e coleta e tratamento de esgoto doméstico.
4. Potencial de geração e transporte de cargas poluidoras de origem difusa.

Benefícios

Responsável

Redução dos impactos ambientais, preservação e conservação dos recursos
hídricos.

SEDAM

Prioridade
Alta

UHG

Média

Baixa

Início

Fim

Marco zero.

Continuada.

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Número de projetos de pesquisa viabilizados e publicações realizadas.

Apoio a 01 novo projeto por ano, com pelo
menos 01 publicação por projeto após a
obtenção dos resultados.

Custo Total

R$ 4.500.000,00

Monitoramento

Fontes de recursos

Relatórios de andamento dos projetos, anais de congressos/simpósios, revistas de artigos científicos.

BNDES, CEF, FGTS, BID.

Integração
UNIR, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados, EMBRAPA/RO, IPAM, Censipam, Associações de moradores, Colônias e Associações de Pescadores, EMATER/RO, RIOTERRA.
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Saneamento básico integrado

4.1.1 Apoio aos municípios na implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos.
Justificativas
Objetivos
Apoiar e auxiliar os municípios na captação e efetivação de investimentos
públicos em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O planejamento de ações e empreendimentos de saneamento básico são afetos aos planos de saneamento básico e de resíduos sólidos
do Estado ou municípios. As ações no âmbito do PERH/RO visam apoiar e auxiliar a consecução desse trabalho.

Ações
1. Cooperação com outros órgãos governamentais no levantamento da situação dos serviços de saneamento básico, poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários e por lixões.
2. Busca de subsídio do poder público estadual e municipal para a construção de fossas sépticas para famílias carentes e distantes da rede pública de coleta de esgoto.

Benefícios

Responsável

Melhoria do sistema de abastecimento da água, da qualidade e uso racional da
água e disposição final para os resíduos sólidos urbanos.

CAERD, SAAEs, Consórcios de Resíduos
Sólidos, Secretarias Municipais de Meio
Ambiente com apoio da SEDAM, SEPOG,
Departamento de Estradas de Rodagem (DER),
Departamento de Obras Civis e Serviço Público
(DEOSP).

UHG

Prioridade

Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco zero.

Continuada.

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Índices de atendimento de saneamento básico.

De acordo com as estabelecidas nos planos de
saneamento básico e resíduos sólidos.

Humanos

Equipe interna da SEDAM para acompanhamento.

Custo Total

R$ 430.000,00

Monitoramento

Fontes de recursos

Planos Municipais de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos publicados.

BNDES, CEF, FGTS, BIRD, CAF. KfW.

Integração
CAERD, SAAEs, Consórcios de Resíduos Sólidos, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ANA, UNIR, RIOTERRA, SEPOG, DER, DEOSP.
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Preservação ambiental

4.2.1 Conservação e proteção de nascentes e mananciais de abastecimento e recomposição de matas ciliares nas bacias hidrográficas.
Justificativas
Objetivos
Identificar e recuperar áreas degradadas compreendendo nascentes e matas
ciliares.

Observa-se o comprometimento da disponibilidade hídrica e da qualidade da água em mananciais de abastecimento humano. Outra
justificativa é a promoção do uso sustentável dos recursos naturais disponíveis, buscando melhorar as condições socioambientais.

Ações
1. Identificação e georreferenciamento das áreas críticas nos mananciais para procurar problemas pontuais (lixões, desmatamento, ocupação irregular).
2. Retomada do Programa PROBACIA, com a integração do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) e Centro Regional de Porto Velho (CRPV).
3. Implementação da Lei de PSA.
4. Mobilização e conscientização dos proprietários de áreas de nascentes quanto à recomposição e preservação da vegetação e importância do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Benefícios

Responsável

Redução dos processos erosivos e do assoreamento nos corpos d’água e o
aumento da disponibilidade hídrica.
Melhoria na qualidade da água.

SEDAM.

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco zero.

Continuada.

UHG

Municípios

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas, sendo elas: Rio Jaru, Médio Rio
Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rios Branco e Colorado.

Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União,
Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta
d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras e Ariquemes.

Indicador

Meta

Recursos

Número de mananciais recuperados.

Recuperação e monitoramento
mananciais por município por ano.

de

02

Custo Total

R$ 210.000,00/ano

Monitoramento

Fontes de recursos

Memoriais de visitas técnicas (relatórios, fichas descritivas, fotos), imagens de satélite.

BNDES, CEF, FGTS, BIRD, BID.

Integração
Associações de produtores, Associações de produtores rurais em assentamentos, Cooperativas de Produtores Rurais e Sindicatos, Rurais, Cooperativa, Associação e Sindicatos de Garimpeiros e Mineradores, Colônias
e Associações de Pescadores, IPAM, UNIR, GARSA, RIOTERRA, CPPT, ECOMEG, APAIK, CAERD, CENSIPAM, CRPV.
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Preservação ambiental

4.2.2 Proteção de áreas de recarga de aquíferos para implantação de polos de produção de água armazenada no aquífero freático
Justificativas
Objetivos
Implantação de unidades de captação de água subterrânea e serviços ambientais
(CASSA) ou seja, polos de captação de água do aquífero superficial em áreas
de preservação ambiental que permitam a proteção de zonas de recarga da água
subterrânea.

Em grande parte do Estado de Rondônia há disponibilidade de água subterrânea no aquífero raso, freático, porém a qualidade deste
manancial está geralmente comprometida por contaminação pela ocupação urbana. A seleção de áreas ainda não ocupadas, próximas
a núcleos habitacionais, para a implantação de áreas protegidas (RPPN, RPN, etc.), permitirá a implantação de polos de captação
integrada de água através de sistemas de poços rasos de alto rendimento, para injeção na rede de abastecimento urbano. A implantação
das reservas naturais possibilitará também o recebimento por parte do município de ICMS ecológico.

Ações
1. Seleção de áreas hidrogeológica e ambientalmente propícias em cada núcleo de demanda.
2. Avaliação preliminar do potencial hidrogeológico de cada área selecionada.
3. Elaboração de projeto que viabilize a preservação da área de recarga do aquífero a ser explorado.
4. Elaboração de um projeto para captação e distribuição e monitoramento quali-quantitativo da água a ser explotada.

Benefícios

Responsável

Prioridade

Disponibilização de água de boa qualidade a um custo adequado, preservação
ambiental e potencialização de serviços ambientais à comunidade; treinamento
de estudantes e profissionais interessados.

SEDAM e Secretarias Municipais de Meio
Ambiente.

UHG

Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco zero.

Ano 10.

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Recursos

Número de núcleo CASSA implantado.

Implantação de um mínimo de 02
unidades CASSA por ano.

Humanos
Obras
Equipamentos
Custo Total

Hidrogeólogo, engenheiros (civil, sanitarista, ambiental ou agrônomo),
biólogo ou profissionais com conhecimento na área e Arquiteto urbanista.
Implantação de sistemas de captação de água subterrânea. Sistema de
armazenamento e distribuição da água. Edificação para habitação de uma
pessoa responsável pela manutenção do sistema e fiscalização da área.
Bombas, sistema de adução, análises químicas completas semestrais,
análises bacteriológicas mensais.
R$ 2.300.000,00

Monitoramento

Fontes de recursos

Relatórios de andamento das atividades.

BNDES, CEF, FGTS, BIRD, BID.

Integração
Associações de produtores, Associações de produtores rurais em assentamentos, Cooperativas de Produtores Rurais e Sindicatos Rurais, Cooperativa, Associação e Sindicatos de Garimpeiros e Mineradores,
Associações e Cooperativas Indígenas e Extrativistas, IPAM, UNIR, RIOTERRA, CPPT, ECOMEG, APAIK.
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Preservação ambiental

4.2.3 Promoção da adoção de técnicas sustentáveis nos processos produtivos agropecuários e o manejo e disposição de efluentes da fertirrigação, em especial agrotóxicos
Justificativas
Objetivos
Capacitar agricultores e disseminar práticas de uso e manejo sustentável do
solo e de fertilizantes e agrotóxicos.
Fomentar pesquisas visando estabelecer critérios de aplicação de fertilizantes e
agrotóxicos em função do tipo de solo, cultura, forma de irrigação.

A capacitação dos agricultores no manejo técnico e sustentável do uso de fertilizantes e agrotóxicos é muito importante, visto que há
um alto índice de riscos à saúde humana e casos de manifestações patológicas decorridas do uso descabido de tais produtos.
No processo da fertirrigação é realizado uso de nutrientes e agrotóxicos, sendo que a pratica excessiva ou inadequada da técnica é
prejudicial aos solos. Além disso, a contaminação do solo pode se estender à contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

Ações
1. Desenvolvimento de conteúdo teórico e prático com material didático de apoio.
2. Cursos de capacitação destinados aos agricultores.
3. Parcerias com entidades de pesquisa para realização de estudos de caso nas pesquisas visando estabelecer critérios de aplicação de fertilizantes e agrotóxicos.
4. Fiscalização por parte da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON).
5. Monitoramento da presença de agrotóxicos nos cursos d’água onde há captação para consumo e poços.

Benefícios

Responsável

Melhoria da qualidade do uso do solo e da água, segurança aos agricultores.

SEDAM e Secretarias Municipais
Agricultura, SEAGRI e EMATER.

Prioridade

Início

Fim

Marco zero.

Ação 1: Ano 2.
Demais
ações:
Continuadas.

de

UHG

Alta

Média

Baixa

Municípios

Todas.

Todos.

Indicador

Meta

Produção e distribuição de material técnico sobre práticas de manejo do solo,
uso de fertilizantes e agrotóxicos para 600 associações e cooperativas de
produtores rurais; iniciativas demonstrativas de práticas sustentáveis
incentivadas.

2000 cartilhas; 05 cursos de capacitação para
membros de associações e sindicatos rurais por
ano.

Recursos
Custo Total

R$ 110.000,00/ano

Monitoramento

Fontes de recursos

Distribuição de cartilhas, lista de presença e memoriais dos cursos de capacitação.

BNDES, CEF, FGTS, BIRD, BID.

Integração
Secretarias Municipais de Agricultura, EMATER/RO, EMBRAPA/RO, Associações de produtores, Associações de produtores rurais em assentamentos, Cooperativas de Produtores Rurais e Sindicatos Rurais, IPAM,
UNIR, RIOTERRA, CPPT, ECOMEG, APAIK, IDARON, CERDS, Programa de Comunicação, divulgação e educação ambiental do PERH/RO
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Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos

4.3.1 Estudos de contenção nas margens dos principais rios
Objetivos
Conter ou minimizar os processos erosivos as margens de rios e o assoreamento
de corpos d’água, buscando promover a segurança da população ribeirinha, o
equilíbrio ambiental e favorecimento da navegabilidade dos rios.

Justificativas
O regime fluvial da bacia amazônica é marcado por cheias e secas periódicas, com ocorrência de eventos extremos de inundação e
enchentes, associadas aos fenômenos naturais, à ocupação inadequada do solo e à aceleração das águas nos vertedouros de usinas
hidrelétricas, promovendo deslizamentos de massas nas margens hídricas, assoreamento nos rios e problemas sociais à população
ribeirinha.

Ações
1. Promoção da conservação e a recuperação de matas ciliares, garantindo a faixa de preservação de Áreas de Preservação Permanente (APP).
2. Fomento ao pagamento por serviços ambientais relacionados a conservação de florestas nativas, principalmente à montante das áreas de risco.
3. Identificação das famílias em situação de risco e articulação com Secretaria Estaduais e Municipais de Habitação para relocação.
4. Identificação da necessidade de diques e obras de contenção às margens de rios.

Benefícios

Responsável

Conservação dos recursos hídricos (qualidade e quantidade) e melhoria da
qualidade de vida da população atingida por enchentes ou em risco de
deslizamento.

Governo Estadual, CAERD com apoio da
SEDAM.

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Ano 2.

Ação 3 e 4: Ano 10.
Ação 1 e 2:
continuadas.

UHG

Municípios

Todas, em especial: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Alto Rio
Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Baixo Rio Machado, Alto Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Margem Esquerda
do Rio Jamari, Baixo Rio Jamari.

Todos, em especial: Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru e Ji-Paraná

Indicador

Meta

Recursos

km² de mata ciliar recuperada, número de projetos de diques e obras de
contenção, número de famílias em situação de risco relocadas.

10 km² de mata ciliar recuperados por ano.

Humanos

Equipe interna da SEDAM em parceria com a CAERD

Custo Total

R$ 3.100.000,00

Monitoramento

Fontes de recursos

Imagens satélites, levantamento de campo.

Governo do Estado, FRH/RO, BNDES, CEF, BIRD, BID.

Integração
Secretaria Estaduais e Municipais de Habitação, CAERD, SAAEs, Defesa Civil, Projetos de Melhoria de drenagem urbana do PERH/RO, UNIR, RIOTERRA
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Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos

4.3.2 Melhoria de drenagem urbana
Objetivos
Apoiar e incentivar os municípios na implementação e melhoria de sistemas de
drenagem urbana

Justificativas
Os impactos e riscos de inundações são agravados pela insuficiência de sistemas de drenagem urbana nas áreas diretamente atingidas.

Ações
1. Apoio e orientação ao desenvolvimento de planos de drenagem urbana.
2. Incentivo à instalação de infraestruturas verdes para redução de carga no sistema de coleta de águas pluviais e filtragem de run-off urbano.

Benefícios

Responsável

A divulgação da infraestrutura verde promove o envolvimento da população na
redução do impacto de cheias, com baixo custo financeiro, diminuindo também
o dimensionamento do sistema convencional de drenagem e minimizando o
risco de inundações.

Secretarias Municipais com apoio da SEDAM

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Ano 2

Continuada.

UHG

Municípios

Todas, em especial: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Alto Rio
Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Baixo Rio machado, Alto Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Margem Esquerda
do Rio Jamari, Baixo Rio Jamari.

Todos, em especial: Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná e
Rolim de Moura.

Indicador

Meta

Recursos

Número de planos de drenagem urbana, número de municípios com sistema de
drenagem implantado, m² de infraestrutura verde instalado.

Áreas prioritárias com plano de drenagem
desenvolvidos até o ano 5 e implantados até o
ano 10.

Humanos

Equipe interna da SEDAM em parceria com a CAERD

Outros

Campanhas de infraestrutura verde.

Custo Total

Custos inerentes a outros projetos.

Monitoramento

Fontes de recursos

Planos de drenagem urbana, fiscalização dos sistemas de drenagem.

Prefeituras municipais e Governo do Estado, BNDES, CEF, BIRD, BID.

Integração
CAERD, SAAEs, Prefeituras Municipais, UNIR, RIOTERRA, Programa de comunicação, divulgação e educação ambiental do PERH/RO.
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Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos

4.3.3 Projetos para desabastecimento
Objetivos
Apoiar os municípios na melhoria dos sistemas de abastecimento de água e na
prevenção do desabastecimento em situações de escassez hídrica.

Justificativas
Embora na escala de planejamento estadual o PERH/RO não tenha identificado déficit hídrico, foram levantados problemas de
desabastecimento em regiões urbanas, devido à alta concentração populacional em áreas com baixa disponibilidade hídrica e
nascentes.

Ações
1. Motivação e orientação aos municípios no desenvolvimento e implementação dos planos municipais de saneamento.
2. Readequação sanitária de captações de água do aquífero freático – Poços Cacimba ou Amazonas, com desenvolvimento de material de divulgação e implementação de cursos de treinamento da população para
identificação de problemas geradores de contaminação da água do aquífero freático, devido ao uso inadequado da superfície do terreno.
3. Implantação de “poços modelo” pela própria população, sob orientação de técnicos especializados.
4. Incentivo a campanhas de uso racional da água.
5. Orientação a estratégias de prevenção de desabastecimento em situação de inundação.

Benefícios

Responsável

Uso racional dos recursos hídricos e melhoria da disponibilidade de água à
população.

Secretarias Municipais, CAERD, SAAEs com
apoio da SEDAM.

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Marco zero.

Ação 1 e 2: Ano 10.
Ação 3 e 4:
Continuadas

UHG

Municípios

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas, sendo elas: Médio Rio Madeira,
Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio
Guaporé, Rio Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé.

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste,
Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa
Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras.

Indicador

Meta

Recursos

Número de ocorrências de déficit hídrico, número de núcleos populacionais
atendidos, número de projetos elaborados.

Visitas e projetos para melhoria nos sistemas de
abastecimento de água e/ou poços modelo em
02 municípios por ano.

Humanos

Técnicos para orientação dos gestores municipais.

Outros

Campanhas de uso racional da água.

Custo Total

Custos inerentes a outros projetos.

Monitoramento

Fontes de recursos

Planos de drenagem urbana, fiscalização dos sistemas de drenagem.

Prefeituras municipais e Governo do Estado, BNDES, CEF, BIRD, BID.

Integração
CAERD, SAAEs, Prefeituras municipais, UNIR, RIOTERRA, Programa de comunicação, divulgação e educação ambiental do PERH/RO.
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Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos

4.3.4 Desenvolvimento de medidas de adaptação e mitigação dos eventos
Justificativas
Objetivos
Monitorar e minimizar impactos de eventos extremos, prevendo riscos com
antecedência suficiente à articulação política, técnica e social para conservação
dos recursos hídricos e proteção da população em área potencial de inundação.

Nos últimos anos o Estado de Rondônia tem registrados cheias recordes, atribuídas às disfunções climáticas e agravadas pela
supressão da vegetação natural, principalmente da mata ciliar.

Ações
1. Contratação de empresa para elaboração de um Sistema de Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Extremos, em tempo real, antecipando o risco aos gestores e a defesa civil.
2. Desenvolvimento de estratégia de alertas e orientações de conduta à população em situações de risco.

Benefícios

Responsável

Preservação de vidas e prejuízos socioeconômicos e minimização impactos
negativos (poluição, contaminação, erosão, dentre outros) nos corpos hídricos.

SEDAM e empresa especializada contratada
para elaboração do Sistema de Previsão e Alerta
de Eventos Hidrológicos Extremos.

Prioridade
Alta

Média

Baixa

Início

Fim

Ano 5

Ano 10

UHG

Municípios

Todas, em especial: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Alto Rio
Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Baixo Rio machado, Alto Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Margem Esquerda
do Rio Jamari, Baixo Rio Jamari.

Todos, em especial: Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná e
Rolim de Moura.

Indicador

Meta

Recursos

Contratação de empresa para elaboração do Sistema de Previsão e Alerta de
Eventos Hidrológicos

Desenvolvimento e implementação do Sistema
de Previsão até o ano 10.

Humanos

2 técnicos da SEDAM para acompanhamento.

Outros

Empresa contratada para elaboração do Sistema de
Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Extremos

Custo Total

R$ 4.000.000,00

Monitoramento

Fontes de recursos

Edital de licitação, contrato e cronograma de desenvolvimento do sistema.

Governo Federal, Governo Estadual, BNDES, CEF, BIRD, BID.

Integração
Defesa Civil, Projetos do PERH/RO: Melhoria de drenagem urbana, Estudos de contenção nas margens dos principais rios, UNIR, RIOTERRA, Programa de Comunicação, divulgação e educação ambiental do
PERH/RO.
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PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
As informações levantadas e analisadas para o mapeamento das fontes de recursos financeiros

para o PERH/RO seguem as diretrizes das normas Lei Federal n° 9.433/97, Lei Estadual n° 255/02 e
seu Decreto Regulamentador 10.114/02.
O mapeamento das fontes de recursos financeiros para o PERH/RO foi realizado por meio de
levantamento documental massivo, compilação e análise de dados e estudos já realizados sobre o tema
abordado. Objetivou-se identificar a disponibilidade de montantes monetários que possuem aderência e
compatibilidade de objetivos e intenções ao PERH/RO. Foram priorizados dados oficiais de instituições
de renome e que fossem recentes. O levantamento teve foco no planejamento estratégico dos Governos
Federal e do Estado de Rondônia, assim como potenciais fontes de financiamento onerosas e não
onerosas, de origem nacional e internacional.
4.1

MAPEAMENTO DAS POTENCIAIS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O
PERH/RO
O mapeamento das potenciais fontes de recursos financeiros para a implementação das

intervenções propostas pelo PERH/RO foi realizado através da análise minuciosa da compatibilidade
dos objetivos do Plano com os orçamentos federal e estadual, fundos de investimento e linhas de
financiamento nacionais e internacionais.
Apresenta-se a seguir as fontes de recursos financeiros que potencialmente podem ser aplicados,
total ou parcialmente, em ações integrantes do PERH/RO:
•

•

•

Alocação de recursos governamentais por meio de transferências discricionárias e/ou repasses:
o

Orçamento Geral da União (OGU);

o

Emendas parlamentares federais;

o

Orçamento Geral do Estado de Rondônia (OGE/RO);

o

Emendas parlamentares do Estado de Rondônia;

o

Disponibilização de recursos por meio de agências reguladoras federais e/ou estadual;

o

Orçamentos governamentais municipais.

Obtenção de crédito por operação onerosa:
o

Crédito de organismos financeiros nacionais públicos e privados;

o

Crédito de organismos financeiros internacionais públicos e privados.

Doações:
o

Doações provenientes de convênios da administração pública;

o

Doações realizadas por instituições privadas;

o

Doações realizadas por organismos internacionais.
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•

Receita advinda da cobrança por serviços e/ou exploração de serviços públicos e exploração dos
recursos hídricos:
o

Redirecionamento de receita de empresa pública prestadora de serviços públicos;

o

Arrecadação de tarifas de contratos de concessões estaduais de serviço público e dos
sistemas autônomos de água e esgoto;

o

Cobrança pelo uso da água.

A seguir são apresentados os resultados das análises realizadas nas fontes de recursos
financeiros mencionadas, apresentando a compatibilidade de cada fonte com as intervenções propostas
pelo PERH/RO.
A identificação de potencialidade de aplicação ou solicitação do recurso financeiro não implica
na efetiva aplicação destes montantes no PERH/RO. As informações compiladas nesse documento
apenas diagnosticam a possibilidade de acesso aos recursos pelos gestores do PERH/RO, tendo como
função apresentar possíveis órgãos financiadores. Resulta, portanto, em uma coletânea de potenciais
fontes de recursos financeiros alocados pelos governos e disponíveis através de linhas de financiamento
e fundos monetários.
Para os casos de recursos onerosos mapeados e caracterizados, foram levantadas e descritas suas
condições de elegibilidade, bem como as taxas aplicáveis, condições de financiamento, contrapartida e
restrições.
De forma complementar, as informações permitem a realização da análise de potencial de
viabilidade do PERH/RO, realizada através de Quadros Fonte-Destino.
4.2

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO GOVERNAMENTAL
As intenções de despesas e investimentos dos governos e entes da administração direta são

planejadas e dispostas nos Planos Plurianuais (PPA) governamentais. O PPA é um instrumento previsto
pela Constituição Federal (CF. 1988/art. 165) que apresenta o conjunto de políticas públicas dos
governos federal e estadual para um período de quatro anos, buscando viabilizar o cumprimento dos
objetivos fundamentais governamentais e planos de governo (Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, 2017).
Este é o instrumento de gestão financeira governamental com maior horizonte de tempo,
expressando o planejamento estratégico das instituições que o compõem. Nesse sentido, os montantes
monetários planejados não serão necessariamente desembolsados. A alocação de recursos serve, então,
como um indicativo do direcionamento da gestão pública. As ações previstas pelos PPAs são revisadas
para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que cria um refinamento das intenções do
PPA para o horizonte de tempo anual. Posteriormente, os governos elaboram a Lei Orçamentária Anual
(LOA), que detalha os gastos do governo para o ano seguinte à sua aprovação.
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Sendo assim, no que concerne ao PERH/RO, deve-se tratar os valores planejados pelo PPA por
nível de grandeza, analisando a sua disponibilidade, sem, no entanto, considerar sua aplicação efetiva.
Quanto aos recursos potenciais do planejamento orçamentário governamental, esses devem ser
classificados como de disponibilidade contingenciada.
4.2.1

Plano Plurianual da União
O Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019 (PPA 2016-2019) foi instituído pela

Lei Federal 13.249, de 13 de janeiro de 2016. O planejamento do Governo Federal é organizado em
programas temáticos e de gestão, manutenção e de serviços ao Estado, conforme define a referida lei
(BRASIL, 2016), que atuam nos seguintes âmbitos:
•

Programa temático: “organizado por recortes selecionados de políticas públicas, expressa e
orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade”;

•

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: “expressa e orienta as ações destinadas
ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental”.
O presente documento analisa apenas os programas temáticos, pois é este grupo de ações que

pode apresentar relação com as diretrizes do PERH/RO. Estes programas são estruturados a partir dos
seguintes elementos (BRASIL, 2016):
•

Objetivo: “que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados
almejados pela intervenção governamental e tem como atributos”;

•

Meta: “medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa”;

•

Órgão Responsável: “órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do
Objetivo ou da Meta”, e;

•

Iniciativa: “declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os Objetivos e suas
Metas, explicitando a lógica da intervenção”.
As estimativas de recursos orçamentários e extraorçamentários previstos para a consecução das

iniciativas e objetivos são apresentados como Valor Global do Programa, sem distinguir a
particularização por Objetivo e Inciativa ou por regiões e Estados.
Dessa forma, para verificar em detalhe a disponibilidade de recursos da União ao PERH/RO, a
análise apropria-se de fatores de proporcionalidade relativos à representação da população ou área do
Estado de Rondônia em relação ao Brasil. Destaca-se ainda que os valores apresentados são ajustados
para o período 2017-2019, levando em consideração o orçamento do Governo Federal em 2016.
A identificação de recursos financeiros provisionados pelo PPA da União 2016-2019 e
potencialmente aplicáveis ao PERH/RO foi realizada através de cruzamentos entre os itens de ambos
instrumentos de planejamento que apresentassem correspondência em seus objetivos, mediante os
seguintes procedimentos:
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i.

Verificação de compatibilidade entre as Diretrizes e Programas do PERH/RO e os Programas
do PPA da União 2016-2019 (TABELA 4.1);

ii.

Cruzamento entre os Programas do PPA da União 2016-2019 e as Diretrizes, Programas e
Projetos do PERH/RO (Apêndice 1);

iii.

Identificação das Iniciativas do PPA da União 2016-2019 compatíveis com as Diretrizes e
Programas do PERH/RO (Apêndice 2);

iv.

Identificação do órgão responsável pelos Programas, Objetivos e Iniciativas do PPA da União
2016-2019 compatíveis com o PERH/RO (Apêndice 3);

v.

Mapeamento dos valores potencialmente disponíveis pelos Programas do PPA da União para o
período de 2017 a 2019 (TABELA 4.4);

vi.

Ajustes dos valores potencialmente disponíveis pelos Programas do PPA da União, adequando
à quantidade de Projetos propostos do PERH/RO e em distribuição anual (TABELA 4.4).
Ao todo, foram verificados 54 programas temáticos do Governo Federal em que 17 demostraram

aderência aos Programas propostos pelo PERH/RO, conforme apresentado na TABELA 4.1.
TABELA 4.1 - RELAÇÃO ENTRE AS DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO E OS PROGRAMAS DO PPA DA UNIÃO
2016-2019
PPA da União 2016-2019

1.1. Reestruturação e Fortalecimento do
Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos

2. Consolidação e implementação dos
instrumentos de gestão dos recursos hídricos

Programa

1. Desenvolvimento/Fortalecimento Legal-Institucional

PERH/RO
Diretriz

1.2. Revisão e atualização do marco
legal e institucional

1.3. Articulação institucional e
intersetorial na gestão dos recursos
hídricos

1.4. Sustentabilidade econômicofinanceira para a gestão dos recursos
hídricos

2.1. Ampliação e consolidação da rede
de monitoramento quantitativo e
qualitativo dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos do Estado

2.2. Desenvolvimento do Sistema
Estadual de Informação sobre Recursos
Hídricos
2.3. Implementação do sistema de
outorga de direito de uso e fiscalização
dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos

Programa

Título do Programa

2021
2029
2038
2077
2084
2029
2038
2084
2012
2021
2029
2033
2038
2077
2084
2029
2038
2084
2021
2029
2038
2040
2077
2084
2021
2029
2084
2029

Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Agropecuária Sustentável
Recursos Hídricos
Desenvolvimento Regional e Territorial
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Recursos Hídricos
Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Energia Elétrica
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Agropecuária Sustentável
Recursos Hídricos
Desenvolvimento Regional e Territorial
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Recursos Hídricos
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Gestão de Riscos e de Desastres
Agropecuária Sustentável
Recursos Hídricos
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Recursos Hídricos
Desenvolvimento Regional e Territorial

2084

Recursos Hídricos

2029

Desenvolvimento Regional e Territorial
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PERH/RO
Diretriz

Programa
2.4. Enquadramento de corpos hídricos
superficiais e subterrâneos em classes de
uso
2.5. Regulamentação da Cobrança pelo
Uso dos Recursos Hídricos
2.6. Elaboração de planos de bacias
hidrográficas

4. Conservação da água, do solo e dos ecossistemas

3. Desenvolvimento tecnológico,
capacitação e comunicação

2.7. Estruturação e implementação do
acompanhamento e monitoramento do
PERH/RO

3.1. Comunicação, divulgação e
educação ambiental

3.2. Desenvolvimento científico e
tecnológico para a gestão dos recursos
hídricos

4.1. Saneamento básico integrado

4.2. Preservação ambiental

4.3. Apoio aos municípios para a gestão
da qualidade ambiental do meio urbano e
de eventos hidrológicos críticos

PPA da União 2016-2019
Programa

Título do Programa

2084

Recursos Hídricos

2029
2084
2021
2029
2040
2084
2029

Desenvolvimento Regional e Territorial
Recursos Hídricos
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Gestão de Riscos e de Desastres
Recursos Hídricos
Desenvolvimento Regional e Territorial

2084

Recursos Hídricos

2012
2021
2029
2042
2077
2084
2012
2021
2029
2052
2084
2012
2054
2068
2083
2012
2021
2029
2042
2077
2078
2015
2021
2040
2068
2084

Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Pesquisa e Inovações para a Agropecuária
Agropecuária Sustentável
Recursos Hídricos
Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Pesca e Aquicultura
Recursos Hídricos
Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
Planejamento Urbano
Saneamento Básico
Qualidade Ambiental
Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento Regional e Territorial
Pesquisa e Inovações para a Agropecuária
Agropecuária Sustentável
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade
Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
Ciência, Tecnologia e Inovação
Gestão de Riscos e de Desastres
Saneamento Básico
Recursos Hídricos

Os 54 programas temáticos selecionados são compostos por 1248 iniciativas. Destas, 81
apresentaram compatibilidade com os Projetos do PERH/RO, conforme apresentado no Apêndice 2. Os
órgãos responsáveis pela implantação das iniciativas identificadas são os seguintes:
•

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

•

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;

•

Ministério da Integração Nacional;

•

Ministério da Saúde;

•

Ministério das Cidades;

•

Ministério de Minas e Energia;

•

Ministério do Desenvolvimento Agrário;

•

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
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•

Ministério do Meio Ambiente;

•

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

•

Presidência da República.
Procedimento de Ajuste dos Valores Potencialmente Disponíveis do PPA da União ao
PERH/RO

Conforme previamente mencionado, o nível de informações fornecidas pelo Governo Federal
(Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2017) permite conhecer apenas os valores
globais alocados para os programas do PPA da União 2016-2017 e os valores despendidos por
programas no ano de 2016 e contabilizados pelo orçamento da União. Dessa forma, para possibilitar
uma inferência da grandeza dos valores potencialmente disponíveis pela União para o PERH/RO foi
aplicado um procedimento de ajuste.
Para o ajuste dos valores foram adotadas as seguintes premissas:
•

Os valores são exclusivos, portanto, se utilizados por uma ação não poderão ser utilizados por
outras;

•

A distribuição dos valores globais dos programas temáticos que não possuem especificação de
“Empreendimento Individualizado” ocorrerá para todo o território nacional seguindo a
proporcionalidade relativa do critério adotado em cada Unidade Federativa;

•

Os critérios de distribuição para as Unidades Federativas são: População Total e Área Total;

•

Os recursos previstos pelos valores globais dos Programas Temáticos são igualitariamente
distribuídos entre as Iniciativas que os compõem e os anos restantes compreendidos pelo PPA.
Estabelece-se, portanto, a seguinte regra de ajuste:
(𝑉𝑔𝑗 × 𝑓𝑝𝑒𝑐 × 𝑓𝑝𝑖𝑖 )
𝑉𝑑𝑝.𝑎𝑛𝑜 = [
] /𝑇
𝑁𝑝𝑖
Onde:
𝑉𝑑𝑝.𝑎𝑛𝑜 : Valor disponível pelo PPA para o Projeto 𝑝 do PERH/RO, ao ano;
𝑉𝑔𝑗 : Valor Global dos recursos alocados no Programa 𝑗 do PPA para o período;

𝑓𝑝𝑒𝑐 : Fator de proporcionalidade do Estado, de acordo com o critério 𝑐 (razão entre o indicador
estadual e nacional do critério selecionado);
𝑓𝑝𝑖𝑖 : Fator de proporcionalidade da Iniciativa 𝑖 do PPA (razão entre a quantidade de Inciativas
que compõem o Programa do PPA e a quantidade de Inciativas compatíveis para o PERH/RO por
programa);
𝑁𝑝𝑖 : Quantidade de Projetos do PERH/RO compatíveis com a Iniciativa 𝑖;
𝑇: Período de tempo (em anos) da disponibilidade do recurso financeiro pelo PPA.
Os indicadores utilizados para a determinação dos fatores de proporcionalidade estadual em
Rondônia são apresentados na TABELA 4.2.
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TABELA 4.2 - INDICADORES E FATORES DE PROPORCIONALIDADE ESTADUAL
Área (km²)

População total 2010

Brasil

8.515.759,090

190.755.799

Rondônia

237.765,293

1.562.409

Fator de proporcionalidade estadual

0,027921

0,008191

Fonte: IBGE (2011)

A TABELA 4.3 apresenta os Programas do PPA da União 2016-2019 compatíveis com o
PERH/RO e os fatores de proporcionalidade estadual e por iniciativa aplicados para cada Programa
selecionado.
TABELA 4.3 - PROGRAMAS DO PPA DA UNIÃO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM O PERH/RO, FATOR DE
PROPORCIONALIDADE ESTADUAL APLICADO, INDICADORES E FATOR DE PROPORCIONALIDADE POR INCIATIVA
E NÚMERO DE PROJETOS DO PERH/RO COMPATÍVEIS
Programa PPA
União
selecionado
2012
2015
2021
2029
2033
2038
2040
2041
2042
2050
2052
2054
2068
2077
2078
2083
2084

𝒇𝒑𝒆𝒄

Quantidade de
iniciativas

Quantidade de
iniciativas selecionadas

𝒇𝒑𝒊𝒊

0,027920622
0,008190624
0,008190624
0,027920622
0,027920622
0,008190624
0,027920622
0,027920622
0,027920622
0,027920622
0,027920622
0,008190624
0,008190624
0,027920622
0,027920622
0,027920622
0,027920622

72
134
55
45
97
114
64
35
60
42
44
59
12
17
108
207
83

5
1
4
2
1
7
13
0
2
0
1
1
1
6
20
16
1

0,069444444
0,007462687
0,072727273
0,044444444
0,010309278
0,061403509
0,203125
0
0,033333333
0
0,022727273
0,016949153
0,083333333
0,352941176
0,185185185
0,077294686
0,012048193

Número de projetos
PERH/RO
compatíveis
2
1
5
7
2
7
5
0
2
2
1
2
3
4
1
3
29

Os índices obtidos foram aplicados para a obtenção dos valores disponíveis pelo PPA da União
2016-2019 ao ano (𝑉𝑑𝑝.𝑎𝑛𝑜 ) para cada Programa do PPA compatível ao PERH/RO, conforme
informações da TABELA 4.4. Ressalta-se que o período utilizado para o cálculo do valor disponível
anual é entre 2017 e 2019, desconsiderando os gastos realizados pela União no ano de 2016.
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TABELA 4.4 - PROGRAMAS DO PPA DA UNIÃO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM O PERH, VALOR DISPONÍVEL PARA O PERÍODO DE 2017 A 2019 POR PROGRAMA E VALORES
AJUSTADOS POR PROPORCIONALIDADE ESTADUAL, PARA O PERH/RO E POR PROJETO DO PERH/RO

2012

Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar

R$ 99.469.422.000,00

Valor disponível
proporcional estadual
(2017-2019)
R$ 2.777.248.160,31

2015

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

R$ 348.635.761.000,00

R$ 2.855.544.384,83

R$ 21.310.032,72

2021

Ciência, Tecnologia e Inovação

R$ 70.815.593.000,00

R$ 580.023.886,16

R$ 42.183.555,36

R$ 2.812.237,02

2029

Desenvolvimento Regional e Territorial

R$ 200.011.836.000,00

R$ 5.584.454.924,97

R$ 248.197.996,67

R$ 11.818.952,22

2033

Energia Elétrica

R$ 162.175.373.000,00

R$ 4.528.037.333,04

R$ 46.680.797,25

R$ 7.780.132,87

2038

Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

R$ 3.599.392.000,00

R$ 29.481.266,02

R$ 1.810.253,18

R$ 86.202,53

2040

Gestão de Riscos e de Desastres

R$ 2.264.385.000,00

R$ 63.223.038,29

R$ 12.842.179,65

R$ 856.145,31

2041

Geologia, Mineração e Transformação mineral

R$ 340.181.000,00

R$ 9.498.065,21

R$ -

R$ -

2042

Pesquisa e Inovações para a Agropecuária

R$ 2.182.548.000,00

R$ 60.938.098,32

R$ 2.031.269,94

R$ 338.544,99

2050

Mudança do Clima

R$ 1.878.759.000,00

R$ 52.456.120,40

R$ -

R$ R$ 67.659,71

Programas compatíveis

Valor disponível 2017-2019

Valor disponível
para o PERH/RO
(2017-2019)
R$ 192.864.455,58

R$ 32.144.075,93
R$ 7.103.344,24

𝑽𝒅𝒑.𝒂𝒏𝒐

2052

Pesca e Aquicultura

R$ 319.874.000,00

R$ 8.931.081,13

R$ 202.979,12

2054

Planejamento Urbano

R$ 1.595.000.000,00

R$ 13.064.045,07

R$ 221.424,49

R$ 36.904,08

2068

Saneamento Básico

R$ 30.942.343.000,00

R$ 253.437.093,07

R$ 21.119.757,76

R$ 2.346.639,75

2077

Agropecuária Sustentável

R$ 681.036.229.000,00

R$ 19.014.955.310,55

R$ 6.711.160.697,84

R$ 559.263.391,49

2078

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade

R$ 2.162.950.000,00

R$ 60.390.909,97

R$ 11.183.501,85

R$ 3.727.833,95

2083

Qualidade Ambiental

R$ 372.794.000,00

R$ 10.408.640,46

R$ 804.532,60

R$ 89.392,51

2084

Recursos Hídricos

R$ 18.104.365.000,00

R$ 505.485.136,83

R$ 6.090.182,37

R$ 70.002,10
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Os valores alocados pela União que possuem compatibilidade com os objetivos do presente
Plano foram ajustados e são apresentados conforme potencial aplicação nos Projetos do PERH/RO. A
atribuição dos 𝑽𝒅𝒑.𝒂𝒏𝒐 às ações propostas pelo PERH/RO são apresentadas na TABELA 4.5.
Todas as Diretrizes, Programas e Ações do PERH/RO possuem compatibilidade com recursos
financeiros alocados pela União para o período de 2017 a 2019. A ordem de grandeza dos valores
disponíveis para cada Diretriz do PERH/RO por ano, conforme procedimento de ajuste, é a seguinte:
•

Diretriz 1. Desenvolvimento/Fortalecimento Legal-Institucional: R$ 11,3 milhões, por ano;

•

Diretriz 2. Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos: R$
560,3 milhões, por ano;

•

Diretriz 3. Desenvolvimento tecnológico, capacitação e comunicação: R$ 1.236,4 milhões, por
ano;

•

Diretriz 4. Conservação da água, do solo e dos ecossistemas: R$ 631,0 milhões, por ano.
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R$ 2.812.237,02

R$ 11.818.952,22

R$ 7.780.132,87

R$ 86.202,53

R$ 856.145,31

2050

2052

2054

2068

2077

2078

2083

2084

R$ 70.002,10

R$ 7.103.344,24

2042

R$ 89.392,51

R$ 32.144.075,93

2041

R$ 3.727.833,95

2040

R$ 559.263.391,49

2038

R$ 2.346.639,75

2033

R$ 36.904,08

2029

R$ 67.659,71

2021

R$ -

2015

R$ 338.544,99

2012

R$ -

Programa

𝑽𝒅𝑷𝒂𝒏𝒐

PPA Federal 2016-2019

TABELA 4.5 - VALORES DO PPA FEDERAL 2016-2019 POTENCIALMENTE DISPONÍVEIS POR PROJETOS DO PERH/RO, POR ANO, PARA O PERÍODO ENTRE 2017 E 2019

Valor disponível por
Projeto PERH/RO, por
ano (2017-2019)

PERH/RO
Diretriz

Programa

Projeto
1.1.1

1.1

X

R$

70.002,10

X

X

R$

156.204,63

X

X

R$

2.968.441,65

1.2.1

X

R$

70.002,10

1.3.1

X

R$

70.002,10

1.3.2

X

R$

70.002,10

X

R$

7.850.134,97

X

R$

70.002,10

X

R$ 559.419.596,12

1.1.2
1.1.3

1.

1.2
1.3

X

1.3.3
1.4

2.1.1

X

2.1.2

X

X

R$

2.1.3

X

X

R$

156.204,63

2.2

2.2.1

X

X

R$

156.204,63

2.3

2.3.1

X

R$

70.002,10

2.4

2.4.1

X

R$

70.002,10

2.5

2.5.1

X

R$

70.002,10

2.6

2.6.1

X

R$

70.002,10

2.7.1

X

R$

70.002,10

2.7.2

X

R$

70.002,10

X

R$ 571.152.345,81

X

R$ 44.371.575,24

X

R$ 571.238.548,34

X

R$

2.1

2.

X

1.4.1

2.7

3.1.1
3.

3.1

3.1.2
3.2.1

X

X
X

X

X

3.1.3
3.2

X

X
X

X
X

X
X

156.204,63

2.949.898,83
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R$ 2.812.237,02

R$ 11.818.952,22

R$ 7.780.132,87

R$ 86.202,53

R$ 856.145,31

2050

2052

2054

2068

2077

2078

2083

2084

R$ 70.002,10

R$ 7.103.344,24

X

2042

R$ 89.392,51

R$ 32.144.075,93

X

2041

R$ 3.727.833,95

2040

R$ 559.263.391,49

2038

R$ 2.346.639,75

2033

R$ 36.904,08

2029

R$ 67.659,71

2021

R$ -

2015

R$ 338.544,99

2012

R$ -

Programa

𝑽𝒅𝑷𝒂𝒏𝒐

PPA Federal 2016-2019
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Valor disponível por
Projeto PERH/RO, por
ano (2017-2019)

PERH/RO
Diretriz

Programa

Projeto
3.2.2

4.1

3.2.3

X

X

3.2.4

X

X

4.1.1

4.3

X

R$ 14.701.191,34

X

X

X

X

R$ 22.481.324,22

X

X

R$ 14.361.890,66

X

X

X

R$

3.887.228,56

X

R$

70.002,10

X

R$ 604.580.504,55

4.2.2
4.2.3

4.

R$

X

4.2.1
4.2

X

X

X

X

4.3.1

X

4.3.2

X

4.3.3

X

4.3.4

X

X

X
X

X
X

X

X

9.985.583,36

R$

856.145,31

R$

3.239.689,14

R$

3.202.785,06

R$

856.145,31

62

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO
4.2.2

Plano Plurianual do Estado de Rondônia
O Plano Plurianual do Estado de Rondônia para o período de 2016 a 2019 (PPA/RO 2016-2019)

foi instituído pela Lei Estadual nº 3.647, de 6 de novembro de 2015 e atualizado pela Lei Estadual nº
3.971, de 28 de dezembro de 2016, que altera a alocação de recursos previstos pela legislação anterior,
considerando os gastos do Governo realizados no ano de 2016.
A estrutura do PPA/RO 2016-2019 inclui a distribuição de recursos orçamentários e
extraorçamentários por órgãos da administração direta estadual, unidade de responsabilidade de gestão
do recurso vinculada ao órgão e programas. Os programas são compostos pelas seguintes informações
(ESTADO DE RONDÔNIA, 2016):
•

Justificativa;

•

Eixo estratégico;

•

Público-alvo;

•

Objetivo;

•

Ação;

•

Finalidade e descrição da ação.
As estimativas de recursos previstos para a consecução das atividades planejadas pelos entes da

administração direta do Estado de Rondônia estão dispostas por ação e por ano de disponibilidade.
A identificação de recursos financeiros provisionados pelo PPA/RO 2016-2019 e
potencialmente aplicáveis ao PERH/RO foi realizada através de cruzamentos entre os itens de ambos
instrumentos de planejamento que apresentassem correspondência em seus objetivos, através dos
seguintes procedimentos:
i.

Eliminação das ações relativas à gestão, manutenção e serviços ao Estado;

ii.

Verificação de compatibilidade entre os Programas do PPA/RO 2016-2019 e as Diretrizes,
Programas e Projetos do PERH/RO (Apêndice 4);

iii.

Verificação de compatibilidade entre as Ações do PPA/RO 2016-2019 e as Diretrizes e
Programas do PERH/RO (TABELA 4.6);

iv.

Identificação do órgão responsável pelos Programas e Ações do PPA/RO 2016-2019
compatíveis com o PERH/RO (TABELA 4.7);

v.

Mapeamento dos valores potencialmente disponíveis pelas Ações do PPA/RO 2016-2019 para
o PERH/RO para o período de 2017 a 2019 (Apêndice 5);

vi.

Ajustes dos valores potencialmente disponíveis às Ações do PPA/RO 2016-2019, adequando à
quantidade de Projetos do PERH/RO e em distribuição anual (Apêndice 6);

vii.

Distribuição dos Valores do PPA/RO 2016-2019 potencialmente disponíveis para os Projetos
do PERH, para o período entre 2017 e 2019 (Apêndice 7 e 8).
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Ao todo, foram verificados 89 programas e 539 ações do Governo Estadual de Rondônia, entre
eles 20 programas e 32 ações demostraram aderência aos Programas propostos pelo PERH/RO,
conforme apresentado na TABELA 4.6.
Os órgãos e suas respectivas unidades responsáveis pela implantação das ações são apresentados
na TABELA 4.7. Ressalta-se que existem ações selecionadas com o mesmo título, no entanto estão sob
responsabilidade de órgãos e/ou unidades diferentes, recebendo códigos de identificação distintos e
alocação de valores monetários específicos.
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TABELA 4.6 - DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO E AÇÕES COMPATÍVEIS DO PPA ESTADUAL DE RONDÔNIA
PERH/RO

2. Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos recursos
hídricos

1. Desenvolvimento/Fortalecimento LegalInstitucional

Diretrizes

PPA Estadual Rondônia 2016-2019

Programas

Código ação

1.1. Reestruturação e Fortalecimento do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

18.000.18.001.1015.2096
13.000.13.001.1128.1592
13.000.13.001.2041.2077
13.000.13.001.2041.2079

Formar, qualificar e capacitar recursos humanos
Fortalecer a tecnologia da informação
Apoiar a gestão de convênios
Desenvolver políticas públicas

1.2. Revisão e atualização do marco legal e
institucional

13.000.13.001.2041.2079

Desenvolver políticas públicas

1.3. Articulação institucional e intersetorial na
gestão dos recursos hídricos

18.000.18.001.1075.2164
18.000.18.001.1232.1561
18.000.18.001.1232.2709
11.000.11.007.2041.2094
13.000.13.001.2041.2077

Promover a gestão socioambiental sustentável
Promover atualização do zoneamento econômico-ecológico
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Implementar projetos e políticas integradas
Apoiar a gestão de convênios

1.4. Sustentabilidade econômico-financeira para a
gestão dos recursos hídricos

2.1. Ampliação e consolidação da rede de
monitoramento quantitativo e qualitativo dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos do
Estado

2.2. Desenvolvimento do Sistema Estadual de
Informação sobre Recursos Hídricos

2.3. Implementação do sistema de outorga de
direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos

2.4. Enquadramento de corpos hídricos superficiais
e subterrâneos em classes de uso
2.5. Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos
Recursos Hídricos

18.000.18.001.1075.2126
18.000.18.001.1075.2164
13.000.13.031.1119.2086
13.000.13.001.1128.1592
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
13.000.13.001.2041.2079
18.000.18.001.1075.2126
13.000.13.031.1119.2086
13.000.13.001.1128.1592
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
18.000.18.001.1075.2126
18.000.18.001.1075.2164
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
13.000.13.001.2041.2079
18.000.18.001.1075.2164
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
13.000.13.001.2041.2079

Título da ação

Implementar a qualidade ambiental no Estado
Promover a gestão socioambiental sustentável
Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
Fortalecer a tecnologia da informação
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Desenvolver políticas públicas
Implementar a qualidade ambiental no Estado
Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
Fortalecer a tecnologia da informação
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Implementar a qualidade ambiental no Estado
Promover a gestão socioambiental sustentável
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Desenvolver políticas públicas
Promover a gestão socioambiental sustentável
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Desenvolver políticas públicas
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PERH/RO
Diretrizes

Programas
2.6. Elaboração de planos de bacias hidrográficas

4. Conservação da água, do solo e
dos ecossistemas

3. Desenvolvimento tecnológico, capacitação e comunicação

2.7. Estruturação e implementação do
acompanhamento e monitoramento do PERH/RO

3.1. Comunicação, divulgação e educação
ambiental

3.2. Desenvolvimento científico e tecnológico para
a gestão dos recursos hídricos

4.1. Saneamento básico integrado

PPA Estadual Rondônia 2016-2019
Código ação
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
18.000.18.001.1075.2164
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
18.000.18.001.1015.2096
16.000.16.011.1063.4019
19.000.19.001.1202.2012
18.000.18.011.1232.2583
18.000.18.001.2018.1081
18.000.18.001.2018.2583
13.000.13.031.1119.2086
13.000.13.001.1128.1575
14.000.14.020.1129.1013
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
14.000.14.020.1254.1337
14.000.14.020.1254.1339
14.000.14.020.1254.1390
17.000.17.034.2023.4020
13.000.13.001.2041.1612
13.000.13.001.2041.2077
13.000.13.001.2050.1193
11.000.11.006.2051.1544
19.000.19.001.2053.2033
14.000.14.020.2057.1384
17.000.17.012.2068.2882

Título da ação
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Promover a gestão socioambiental sustentável
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Formar, qualificar e capacitar recursos humanos
Promover a formação agroecológica
Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica
Realizar educação e difusão da preservação ambiental
Desenvolver a sustentabilidade das comunidades tradicionais
Realizar educação e difusão da preservação ambiental
Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento
Apoio a infraestrutura de Municípios e rodovias
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Desenvolver estudos e projetos de obras públicas
Fiscalizar e acompanhar obras
Construção de obras e serviços públicos
Executar ações de vigilância epidemiológica
Implantar o agua para todos
Apoiar a gestão de convênios
Aplicar recursos provenientes de convênios
Fomentar a integração e cooperação internacional
Promover a cadeia produtiva da aquicultura
Desenvolvimento da infraestrutura urbana
Administrar atividades e programas estratégicos de saúde

13.000.13.001.1128.1575

Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento

14.000.14.020.1129.1013

Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias

14.000.14.020.1254.1337

Desenvolver estudos e projetos de obras públicas

14.000.14.020.1254.1339

Fiscalizar e acompanhar obras

14.000.14.020.1254.1390

Construção de obras e serviços públicos

13.000.13.001.2041.1612
13.000.13.001.2041.2077
13.000.13.001.2050.1193
11.000.11.006.2051.1544

Implantar o agua para todos
Apoiar a gestão de convênios
Aplicar recursos provenientes de convênios
Fomentar a integração e cooperação internacional
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PERH/RO
Diretrizes

PPA Estadual Rondônia 2016-2019

Programas

4.2. Preservação ambiental

4.3. Apoio aos Municípios para a gestão da
qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos

Código ação
14.000.14.020.2057.1384
19.000.19.001.1021.2029
16.000.16.011.1063.4019
18.000.18.001.1075.2126
18.000.18.001.1075.2164
19.000.19.001.1202.2012
18.000.18.001.1232.1187
18.000.18.001.1232.1561
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2709
18.000.18.001.1235.2847
17.000.17.034.2023.4021
13.000.13.001.1128.1575
14.000.14.020.1129.1013
14.000.14.020.1254.1337
14.000.14.020.1254.1339
14.000.14.020.1254.1390
11.000.11.007.2041.2094
13.000.13.001.2041.1612
14.000.14.020.2057.1384

Título da ação
Desenvolvimento da infraestrutura urbana
Recuperar áreas degradadas
Promover a formação agroecológica
Implementar a qualidade ambiental no Estado
Promover a gestão socioambiental sustentável
Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica
Promover os cadastros ambiental rural
Promover atualização do zoneamento econômico-ecológico
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Promover a gestão das unidades de conservação
Executar ações de vigilância ambiental
Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento
Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias
Desenvolver estudos e projetos de obras públicas
Fiscalizar e acompanhar obras
Construção de obras e serviços públicos
Implementar projetos e políticas integradas
Implantar o agua para todos
Desenvolvimento da infraestrutura urbana

TABELA 4.7 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA/RO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM O PERH/RO
Nome do órgão
Governadoria

Secretaria de Estado da Educação (SEDUC)
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,
Desenvolvimento e Regeneração Fundiária (SEAGRI)

Secretaria de Estado de Saúde (SESAU)

Nome da unidade
Superintendência de Desenvolvimento do
Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Assuntos
Estratégicos
Instituto Estadual de Educação Rural
Abaitará
Secretaria de Estado de Agricultura

Agência estadual de vigilância e saúde
Fundo Estadual de Saúde

Código da ação

Título da ação

11.000.11.006.2051.1544

Fomentar a integração e cooperação internacional

11.000.11.007.2041.2094

Implementar projetos e políticas integradas

16.000.16.011.1063.4019

Promover a formação agroecológica

19.000.19.001.1021.2029

Recuperar áreas degradadas

19.000.19.001.1202.2012

Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica

19.000.19.001.2053.2033

Promover a cadeia produtiva da aquicultura

17.000.17.034.2023.4020

Executar ações de vigilância epidemiológica

17.000.17.034.2023.4021

Executar ações de vigilância ambiental

17.000.17.012.2068.2882

Administrar atividades e programas estratégicos de saúde
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Nome do órgão

Nome da unidade
Fundo Especial de Proteção Ambiental

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
(SEDAM)

Secretaria do Estado de Finanças (SEFIN)

Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental

Departamento Estadual de Estradas,
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Cientificas e
Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de
Rondônia
Secretaria do Estado do Planejamento, orçamento e
Gestão (SEPOG)
Secretaria do Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Código da ação

Título da ação

18.000.18.011.1232.2583

Realizar educação e difusão da preservação ambiental

18.000.18.011.1232.2709

Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais

18.000.18.001.1015.2096

Formar, qualificar e capacitar recursos humanos

18.000.18.001.1075.2126

Implementar a qualidade ambiental no Estado

18.000.18.001.1075.2164

Promover a gestão socioambiental sustentável

18.000.18.001.1232.1187

Promover os cadastros ambiental rural

18.000.18.001.1232.1561

Promover atualização do zoneamento econômico-ecológico

18.000.18.001.1232.2709

Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais

18.000.18.001.1235.2847

Promover a gestão das unidades de conservação

18.000.18.001.2018.1081

Desenvolver a sustentabilidade das comunidades tradicionais

18.000.18.001.2018.2583

Realizar educação e difusão da preservação ambiental

14.000.14.020.1129.1013

Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias

14.000.14.020.1254.1337

Desenvolver estudos e projetos de obras públicas

14.000.14.020.1254.1339

Fiscalizar e acompanhar obras

14.000.14.020.1254.1390

Construção de obras e serviços públicos

14.000.14.020.2057.1384

Desenvolvimento da infraestrutura urbana

13.000.13.031.1119.2086

Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação

13.000.13.001.1128.1575

Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento

13.000.13.001.1128.1592

Fortalecer a tecnologia da informação

13.000.13.001.2041.1612

Implantar o agua para todos

13.000.13.001.2041.2077

Apoiar a gestão de convênios

13.000.13.001.2041.2079

Desenvolver políticas públicas

13.000.13.001.2050.1193

Aplicar recursos provenientes de convênios

68

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO
Procedimento de ajuste dos valores potencialmente disponíveis do PPA do Estado de
Rondônia ao PERH/RO

Para a adequada distribuição dos valores potencialmente disponíveis pelo PPA/RO 2016-2019
nos Projetos do PERH/RO foi realizado um ajuste dos montantes monetários indicados em suas Ações.
Para tanto, adotou-se a premissa de que os valores são exclusivos e se utilizados por um Projeto não
poderão ser utilizados por outros.
Considerando ainda que os valores planejados pelo Governo Estadual estão distribuídos
anualmente e já alocados por Ações, o ajuste aplicado à análise do PPA/RO 2016-2019 refere-se apenas
à distribuição dos recursos entre os Projetos do PERH/RO.
Os valores ajustados são apresentados no Apêndice 6.
Valores potencialmente disponíveis pelo Estado de Rondônia para o PERH/RO

Os valores alocados pelo Estado de Rondônia que convergem com os objetivos do presente
Plano foram ajustados e são apresentados conforme potencial aplicação nos Projetos do PERH/RO. A
atribuição dos valores ajustados às ações propostas pelo PERH/RO é apresentada nos Apêndices 7 e 8,
enquanto os resumos dos valores por projeto estão na TABELA 4.8.
TABELA 4.8 - VALORES POTENCIALMENTE DISPONÍVEIS PELO PPA/RO 2016-2019 PARA O PERH/RO, PARA O
PERÍODO DE 2017 A 2019
PERH/RO
Diretrizes

Programas
1.1

1.

1.2
1.3
1.4
2.1

2.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1
3.
3.2

4.1
4.

4.2

PPA Estadual Rondônia 2016-2019
Projetos

2017

2018

2019

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.3.1
2.4.1
2.5.1
2.6.1
2.7.1
2.7.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

R$
219.400,00
R$
R$
20.000,00
R$
95.130,00
R$
R$
418.869,67
R$
R$
R$ 1.229.708,60
R$ 1.300.508,60
R$ 1.300.508,60
R$ 1.300.508,60
R$ 1.107.608,27
R$
941.678,27
R$
617.938,60
R$
522.808,60
R$
941.678,27
R$
941.678,27
R$ 1.028.720,00
R$
535.000,00
R$
R$ 2.755.308,60
R$ 2.941.768,00
R$ 1.010.308,60
R$ 1.010.308,60
R$ 51.814.974,00
R$ 1.012.478,27
R$
522.808,60
R$ 1.910.260,00

R$
219.400,00
R$
R$
21.300,00
R$
47.833,33
R$
65.000,00
R$
691.062,17
R$
R$
R$ 1.291.261,45
R$ 1.362.061,45
R$ 1.362.061,45
R$ 1.362.061,45
R$ 1.322.531,70
R$ 1.203.898,37
R$
560.669,53
R$
512.836,20
R$ 1.203.898,37
R$ 1.203.898,37
R$ 1.030.020,00
R$
783.000,50
R$
R$ 2.816.861,45
R$ 3.082.754,25
R$ 1.071.861,45
R$ 1.071.861,45
R$ 55.059.456,20
R$ 1.274.698,37
R$
512.836,20
R$ 2.158.260,50

R$
219.400,00
R$
R$
22.800,00
R$
53.133,33
R$
70.000,00
R$
741.165,83
R$
R$
R$ 1.353.438,90
R$ 1.424.238,90
R$ 1.424.238,90
R$ 1.424.238,90
R$ 1.403.329,57
R$ 1.279.396,23
R$
591.363,73
R$
538.230,40
R$ 1.279.396,23
R$ 1.279.396,23
R$ 1.031.520,00
R$
810.500,50
R$
R$ 2.879.038,90
R$ 3.119.537,50
R$ 1.134.038,90
R$ 1.134.038,90
R$ 39.543.435,80
R$ 1.350.196,23
R$
538.230,40
R$ 2.185.760,50
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PERH/RO
Diretrizes

Programas

4.3

PPA Estadual Rondônia 2016-2019
Projetos
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

R$
R$
R$
R$

2017
2.810.299,00
2.810.299,00
2.810.299,00
1.220.000,00

R$
R$
R$
R$

2018
2.664.441,20
2.664.441,20
2.664.441,20
1.554.441,20

R$
R$
R$
R$

2019
2.151.611,80
2.151.611,80
2.151.611,80
1.846.611,80

Apesar da compatibilidade com o planejamento orçamentário estadual, os Projetos do
PERH/RO listados a seguir não possuem valores alocados em decorrência da indisponibilidade dos
recursos pelas Ações do PPA/RO 2016-2019. São eles:
•

Projeto 1.1.2. Fomento e apoio à instalação e funcionamento de Comitês de Bacias
Hidrográficas;

•

Projeto 1.3.1. Articulação intersetorial no planejamento e execução de atividades relacionadas
a recursos hídricos;

•

Projeto 1.3.3. Articulação com o setor de geração hidrelétrica;

•

Projeto 3.1.3. Criação de uma comissão especial para comunicação com os povos da terra.
Para o “Projeto 1.4.1. Manutenção do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Prospecção

Permanente de Recursos” não foram identificadas compatibilidades de objetivos com o PPA/RO 20162019.
A ordem de grandeza dos valores disponíveis pelo PPA/RO 2016-2019 para cada diretriz do
PERH/RO por ano, conforme procedimento de ajuste, é a seguinte:
•

Diretriz 1. Desenvolvimento/Fortalecimento Legal-Institucional: R$ 1,1 milhões, por ano;

•

Diretriz 2. Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos: R$
11,9 milhões, por ano;

•

Diretriz 3. Desenvolvimento tecnológico, capacitação e comunicação: R$ 10,1 milhões, por ano;

•

Diretriz 4. Conservação da água, do solo e dos ecossistemas: R$ 51.919,0 milhões, por ano.

4.2.3

Resumo dos valores disponíveis pelo planejamento orçamentário governamental
Apresenta-se na TABELA 4.9 a soma dos valores disponíveis pelo planejamento orçamentário

governamental estadual e federal, conforme potencial aplicação em Diretrizes, Programas e Projetos do
PERH/RO. Destaca-se que não há garantia da aplicação efetiva e integral ou parcial dos recursos
identificados. Entretanto, a compatibilidade do planejamento estratégico dos governos e das ações
propostas pelo PERH/RO demonstra a potencial viabilidade destas intervenções.
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TABELA 4.9 - RESUMO DOS VALORES DISPONÍVEIS PELO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO GOVERNAMENTAL
PERH/RO
Diretrizes

Programas
1.1

1.

1.2
1.3
1.4
2.1

2.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1
3.
3.2

4.1
4.2
4.
4.3

Valor disponível pelo planejamento orçamentário governamental
Projetos
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.3.1
2.4.1
2.5.1
2.6.1
2.7.1
2.7.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

2017
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

289.402,10
156.204,63
2.988.441,65
165.132,10
70.002,10
488.871,76
7.850.134,97
70.002,10
560.649.304,72
1.456.713,23
1.456.713,23
1.456.713,23
1.177.610,36
1.011.680,36
687.940,70
592.810,70
1.011.680,36
1.011.680,36
572.181.065,81
44.906.575,24
571.238.548,34
5.705.207,43
12.927.351,36
15.711.499,94
23.491.632,82
66.176.864,66
4.899.706,82
592.810,70
606.490.764,55
3.666.444,31
6.049.988,14
6.013.084,06
2.076.145,31

2018
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

289.402,10
156.204,63
2.989.741,65
117.835,43
135.002,10
761.064,26
7.850.134,97
70.002,10
560.710.857,57
1.518.266,08
1.518.266,08
1.518.266,08
1.392.533,80
1.273.900,46
630.671,63
582.838,30
1.273.900,46
1.273.900,46
572.182.365,81
45.154.575,74
571.238.548,34
5.766.760,28
13.068.337,61
15.773.052,79
23.553.185,67
69.421.346,86
5.161.926,92
582.838,30
606.738.765,05
3.520.586,51
5.904.130,34
5.867.226,26
2.410.586,51

2019
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

289.402,10
156.204,63
2.991.241,65
123.135,43
140.002,10
811.167,93
7.850.134,97
70.002,10
560.773.035,02
1.580.443,53
1.580.443,53
1.580.443,53
1.473.331,66
1.349.398,33
661.365,83
608.232,50
1.349.398,33
1.349.398,33
572.183.865,81
45.182.075,74
571.238.548,34
5.828.937,73
13.105.120,86
15.835.230,24
23.615.363,12
53.905.326,46
5.237.424,79
608.232,50
606.766.265,05
3.007.757,11
5.391.300,94
5.354.396,86
2.702.757,11

Período 2017-2019
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

868.206,29
468.613,89
8.969.424,96
406.102,96
345.006,29
2.061.103,96
23.550.404,91
210.006,29
1.682.133.197,30
4.555.422,84
4.555.422,84
4.555.422,84
4.043.475,82
3.634.979,16
1.979.978,16
1.783.881,49
3.634.979,16
3.634.979,16
1.716.547.297,42
135.243.226,72
1.713.715.645,01
17.300.905,43
39.100.809,83
47.319.782,98
70.660.181,60
189.503.537,99
15.299.058,53
1.783.881,49
1.819.995.794,64
10.194.787,93
17.345.419,43
17.234.707,18
7.189.488,93
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4.3

FONTES DE FINANCIAMENTO POR ORGANISMOS FINANCEIROS
Apresenta-se neste capítulo uma coletânea de organismos financeiros nacionais e internacionais

que possuem linhas de financiamento compatíveis com o PERH/RO. As linhas de financiamento,
quando possível, foram caraterizadas quanto ao organismo responsável, itens financiáveis, elegibilidade,
valores disponíveis, custos e prazos, contrapartidas, restrições e relação com os Programas do
PERH/RO.
As informações dispostas neste capítulo poderão ser utilizadas pelo gestor do PERH/RO para a
elaboração de projetos de captação de recursos voltados à implementação dos Programas do PERH/RO.
Para tanto, sugere-se que o gestor incialmente avalie a disponibilidade dos recursos e a adequabilidade
da fonte do recurso financeiro com o objetivo da ação a ser implantada. A relação de Programas do
PERH/RO relacionados às fontes de recursos e linhas de financiamento auxiliará estas atividades. Em
seguida, o gestor poderá verificar as contrapartidas e restrições determinadas pela fonte de recursos
desejada e analisar esforços institucionais necessários para a obtenção daquele recurso. Por fim, indicase que o organismo financeiro selecionado seja contatado para conhecimento dos procedimentos
administrativos, documentação necessária e demais informações solicitadas.
4.3.1

Organismos Financeiros Nacionais
Os organismos financeiros nacionais considerados neste levantamento são instituições fiadoras

de crédito para órgãos governamentais, através de suas linhas de crédito específicas ou repasses
governamentais feitos por bancos públicos. Apresenta-se as linhas de crédito disponíveis e que possuem
aderência ao Programas do PERH/RO, conforme instituição concedente.
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública
ligada ao governo federal que visa fomentar o progresso regional e nacional nos âmbitos socioambiental,
cultural, econômico e tecnológico, através de financiamentos e concessão de linhas de crédito que
abrangem empreendedores de todos os portes. Entre seus 107 produtos financeiros, programas e fundos
de financiamento, destacam-se os listados a seguir que, estando vinculados ao Financiamento a
Empreendimentos (Finem), podem ser utilizados pelo órgão gestor do PERH/RO para implementação
de suas ações.
4.3.1.1.1 BNDES Finem

O BNDES é considerado a principal instituição governamental financiadora de projetos no
longo prazo, sendo o Finem destinado a auxiliar projetos que beneficiem a sociedade, através de Linhas
de Financiamento que, por sua vez, apresentam objetivos e requisitos financeiros específicos. Nesse
sentindo, ao Finem atribuem-se financiamentos de valor igual ou superior a R$ 10 e R$ 20 milhões, a
depender do empreendimento, que são processados por Instituições Financeiras Credenciadas ou
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diretamente pelo BNDES. Isto posto, a seguir apresenta-se os temas de projetos qualificáveis por faixa
de valor e que podem ser utilizados pelo PERH/RO:
•

•

Igual ou superior a R$ 20 milhões:
o

Modernização da administração pública estadual;

o

Inovação;

o

Meio Ambiente;

o

Desenvolvimento territorial dos Estados;

o

Saneamento.

Igual ou superior a R$ 10 milhões:
o

Recuperação e conservação de ecossistemas e biodiversidade;

o

Planejamento e gestão ambiental.

Para cada tema de projeto qualificável, o BNDES determina condições específicas para o
financiamento. Dessa forma, apresenta-se a seguir os detalhes da linha de financiamento BNDES Finem
por tema.
Recuperação e Conservação de Ecossistemas e Biodiversidade

Os investimentos do Finem atribuídos à Recuperação e Conservação de Ecossistemas e
Biodiversidade são destinados a subsidiar projeto neste tema.
O que pode financiar?
•

Manutenção e recuperação dos ecossistemas e biodiversidade, para conservação, adequação à
legislação ambiental e uso dos recursos naturais no desenvolvimento de produtos madeireiros e
não madeireiros;

•

Conservação e recuperação de áreas degradadas ou convertidas, inclusive Áreas de Preservação
Permanente e Reservas Legais, e manejo sustentável de florestas e outras formações vegetais de
biomas brasileiros.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
A verba para programas de recuperação e conservação de ecossistemas e biodiversidade é

direcionada a entidades e órgãos públicos, empresas sediadas no país, empresários individuais e
associações e fundações, sendo que as condições financeiras podem variar de acordo com o porte do
cliente.
Valor disponível
O valor disponível para esse tipo de financiamento é igual ou superior a R$ 10 milhões.
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Custos e prazo
Ao montante financiado aplica-se taxa de juros de 7% ao ano e taxa administrativa de 2,7% ao
ano. O prazo para o saldo da dívida é determinado em função da capacidade de pagamento do grupo
econômico.
Contrapartida
O BNDES Finem disponibiliza recursos para até 80% dos itens financiáveis, sendo que os
demais 20% devem ser compostos por recursos próprios do fiador, servindo como contrapartida para a
tomada de crédito. As garantias devem ser reais e/ou pessoais e são definidas na análise da operação.
Restrições
No que se refere ao programa ao qual se destinará o apoio, o BNDES não impõe restrições ao
financiamento.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação do BNDES, no âmbito do Finem, destinada à Recuperação e Conservação de
Ecossistemas e Biodiversidade relaciona-se aos seguintes Programas do PERH/RO:
•

4.2: Preservação ambiental;

•

4.3: Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos.

Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos

O programa de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, também vinculado ao Finem, apoia
projetos que visem à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de
áreas ambientalmente degradas.
O que pode financiar?
Nesse sentido, destacam-se ações tanto públicas, quanto privadas que se dirijam ao:
•

Abastecimento de água;

•

Esgotamento sanitário;

•

Efluentes e resíduos industriais;

•

Resíduos sólidos;

•

Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas);

•

Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;

•

Desenvolvimento institucional;

•

Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos CBHs;

•

Macrodrenagem.
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Quem pode financiar? (Elegibilidade)
São elegíveis ao financiamento desse programa empresas sediadas no País, empresários
individuais (pessoa física ou jurídica), entidades e órgãos públicos, fundações e associações de direito
privado.
Valor disponível
Para empreendimentos desse gênero, o BNDES prevê financiamento de valores a partir de R$
20 milhões.
Custos e prazo
Os valores financiados serão submetidos a taxa de juros de 7% ao ano e a taxa administrativa
de 2,7% ao ano. O prazo de financiamento é de até 20 anos para projetos de água e esgoto e de 15 anos
para os demais projetos. Esse tempo compreende o prazo de carência e o prazo de amortização e é
determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, do cliente e do grupo
econômico.
Contrapartida
O BNDES Finem disponibiliza recursos para até 80% dos itens financiáveis, sendo que os
demais 20% devem ser compostos por recursos próprios do fiador, servindo como contrapartida para a
tomada de crédito. As garantias devem ser reais e/ou pessoais e são definidas na análise da operação.
Restrições
Não há restrições.
Programas do PERH/RO relacionados
Por se tratar de um programa com o escopo mais amplo, relaciona-se aos seguintes Programas
do PERH/RO:
•

1.1: Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;

•

1.2: Revisão e atualização do marco legal e institucional;

•

1.3: Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos;

•

2.1: Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos do Estado;

•

2.3: Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos;

•

2.4: Enquadramento de corpos hídricos superficiais e subterrâneos em classes de uso;

•

2.6: Elaboração de planos de bacias hidrográficas;
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•

2.7: Estruturação e implementação do acompanhamento e monitoramento do PERH/RO;

•

3.2: Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos;

•

4.1: Saneamento básico integrado;

•

4.2: Preservação ambiental;

•

4.3: Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos.

Desenvolvimento Integrado dos Municípios

O programa de desenvolvimento integrado dos municípios é designado a projetos
multissetoriais, sustentáveis, integrados e alinhados ao planejamento municipal.
O que pode financiar?
Os investimentos elegíveis pelo programa e que apresentam relação com o PERH/RO
concentram suas ações na promoção de:
•

Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico, cultural, turístico ou
ambiental;

•

Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e
drenagem urbana).
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
O programa de desenvolvimento integrado dos municípios é dirigido à entidades e órgãos

públicos, empresas com sede e administração no país, empresário individual com Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) regularmente constituído.
Valor disponível
O valor do financiamento pode ser igual ou superior a R$ 20 milhões.
Custos e prazo
As taxas praticadas são as de juros, 7% ao ano, e a taxa administrativas, de 2,7% ao ano. O prazo
para a quitação da dívida varia em função da capacidade de pagamento do grupo econômico.
Contrapartida
Para essa modalidade de programa o BNDES apresenta duas formas de financiamento. A forma
aplicável ao PERH/RO concede recursos para até 60% do valor dos itens que podem ser financiados
nesta linha, sendo que a participação pode ser ampliada para até 80%. Neste caso, a parcela adicional
de crédito terá custo baseado em referenciais de mercado.
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Restrições
O financiamento a empresas com sede e administração no país e empresário individual fica
restrito à realização de investimentos em regime de concessão, permissão ou autorização administrativa
ou mediante delegação legal. Esta restrição não se aplica diretamente ao PERH/RO.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação do BNDES, no âmbito do Finem, destinada ao desenvolvimento integrado dos
municípios relaciona-se aos seguintes Programas do PERH/RO:
•

4.1: Saneamento básico integrado;

•

4.2: Preservação ambiental.

Estados

Esse programa objetiva apoiar a formulação e implantação de programas de desenvolvimento
multissetoriais, sustentáveis e integrados dos Estados brasileiros e do Distrito Federal.
O que pode financiar?
Para fins de investimento multissetorial que contemplem os dois programas abrangidos por essa
iniciativa podem ser financiáveis itens como:
•

Estudos e projetos;

•

Obras civis;

•

Montagens e instalações;

•

Móveis e utensílios;

•

Treinamento;

•

Despesas pré-operacionais;

•

Máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e

•

Máquinas e equipamentos importados sem similar nacional.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
Essa modalidade de financiamento é direcionada aos Estados e Distrito Federal.
Valor disponível
O valor do financiamento pode ser igual ou superior a R$ 20 milhões.
Custos e prazo
O programa estabelece condições de financiamento distintas para Programas de

Desenvolvimento Integrados (multissetoriais), que são caracterizados como conjuntos de projetos que
abrangem diversos setores a fim de solucionar problemas estruturais; e para Investimentos em Setor
Específico, que têm o escopo de projeto limitado a apenas um setor, sendo realizado de acordo com a
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estratégia do Programa de Investimentos dos Governos, à exceção de Mobilidade Urbana, Saneamento,
Saúde, Educação e Segurança, que possuem linhas próprias.
Assim, as condições de financiamento para Programas de Desenvolvimento Integrados são
compostas por taxa de juros de longo prazo de 7% ao ano e de taxa administrativa a partir de 2,5% ao
ano. Já as condições apresentadas para Investimentos em Setor Específico são 70% em taxa de juros de
longo prazo, 30% em referenciais de custo de mercado e taxa administrativa a partir de 2,5% ao ano.
O prazo total de financiamento será determinado em função da capacidade de pagamento do
ente público, sendo avaliado caso a caso.
Contrapartida
A participação máxima do BNDES, ou seja, a percentagem de itens que podem ser financiados
pela instituição, em Programas de Desenvolvimento Integrados é estipulada em 70% e em Investimentos
em Setores Específicos em 50%, sendo que a participação pode ser ampliada para até 80%. Neste caso,
a parcela adicional de crédito terá custo baseado em referenciais de mercado.
Restrições
Para a concessão do financiamento é necessário que a Administração Pública apresente um
Programa de Investimento com objetivos claramente definidos e que tenham como prioridade a
promoção do trabalho e renda, melhoria da qualidade dos serviços públicos, entre outros objetivos
descritos em lei e regulamento próprio.
Programas do PERH/RO relacionados
•

1.1: Reestruturação e fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;

•

1.3: Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos;

•

2.1: Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos do Estado;

•

2.3: Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos;

•

2.4: Enquadramento de corpos hídricos superficiais e subterrâneos em classes de uso;

•

2.6: Elaboração de planos de bacias hidrográficas;

•

2.7: Estruturação e implementação do acompanhamento e monitoramento do PERH/RO;

•

3.2: Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos;

•

4.2: Preservação ambiental;

•

4.3: Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos.
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Caixa Econômica Federal (CEF)

A Caixa Econômica Federal (CEF) é um banco público que exerce um papel fundamental no
desenvolvimento urbano e na justiça social do país, sendo encarregada por gerir as principais políticas
públicas do Governo Federal, dentre elas o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), Programa de Integração Social (PIS), seguro-desemprego, bem como dos programas sociais do
Governo Federal. A instituição também é reconhecida por priorizar e promover setores como habitação,
saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços. Assim sendo, é responsável por muitos
financiamentos do Governo Federal, dos quais destacam-se os três programas a seguir.
4.3.1.2.1 Gestão de Recursos Hídricos

O programa Gestão de Recursos Hídricos é integrado por projetos e atividades que têm como
objetivo recuperar e preservar a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos das bacias hidrográficas,
promovendo ações como despoluições, melhoria das condições de nascentes, mananciais, e cursos
d'águas em áreas urbanas, além da prevenção de impactos de secas e enchentes.
O que pode financiar?
As ações prioritárias à captação de recursos através deste programa devem estar relacionadas à:
•

Despoluição de corpos d´água;

•

Recuperação e preservação de nascentes, mananciais e cursos d´água em áreas urbanas;

•

Prevenção dos impactos das secas e enchentes.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
São elegíveis ao financiamento municípios, entidades das respectivas administrações indiretas

e as entidades privadas selecionados pelo gestor.
Valor disponível
O valor do investimento, proveniente do OGU com verbas consignadas por emenda parlamentar
ou selecionadas pelos ministérios, está condicionado ao escopo e à demanda do programa licitado à
CEF.
Custos e prazo
Em linhas gerais, a fixação de custos e prazos depende do escopo e das demandas apresentadas
no programa licitado, bem como do órgão ou instituição proponente.
Contrapartida
A CEF estabelece uma contrapartida mínima para o financiamento. No caso de municípios com
até 25 mil habitantes, de 3% do valor de repasse da União; de 5% do valor de repasse da União, para
municípios situados nas áreas de abrangência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e
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da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e na região Centro-Oeste; e, por fim, 20% do
valor de repasse da União, para os demais municípios. Para os Estados e o Distrito Federal, se
localizados nas regiões de abrangência da ADA, ADENE e no Centro-Oeste, a contrapartida é de 10%
do valor de repasse da União, e 20% do valor de repasse da União para os demais casos.
Restrições
O programa não apresenta restrições ao financiamento, no entanto, sua liberação fica
condicionada à viabilidade da proposta que terá que ser apresentada por meio de um plano de trabalho
que exponha a modalidade pleiteada que, por sua vez, deverá atender às diretrizes e aos objetivos dos
projetos.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação da CEF, no âmbito do programa de Gestão de Recursos Hídricos, relaciona-se aos
seguintes programas do PERH/RO:
•

Programa 4.2: Preservação ambiental;

•

Programa 4.3: Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de
eventos hidrológicos críticos.

4.3.1.2.2 Saneamento Ambiental Urbano

Com recursos provenientes do OGU, o programa de Saneamento Ambiental Urbano visa apoiar
medidas de preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população por intermédio
de ações que objetivem a ampliação da cobertura e o aumento da qualidade dos serviços de saneamento
ambiental urbano.
O que pode financiar?
Assim, destina-se prioritariamente ao:
•

Apoio à implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água;

•

Apoio à implantação e ampliação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
O programa é direcionado a municípios com população superior a 30 mil habitantes.
Valor disponível
O valor do investimento, proveniente do OGU com verbas consignadas por emenda parlamentar

ou selecionadas pelos ministérios, está condicionado ao escopo e à demanda do programa licitado à
CEF.
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Custos e prazo
Em linhas gerais, a fixação de custos e prazos depende do escopo e das demandas apresentadas
no programa licitado, bem como do órgão ou instituição proponente.
Contrapartida
Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida oferecida aos percentuais mínimos
definidos pelo Ministério das Cidades, em conformidade com a LDO e com base no Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).
Restrições
Não são estabelecidas restrições ao financiamento disponível por meio desse programa.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação da CEF, no âmbito do programa de Saneamento Ambiental Urbano, relaciona-se aos
seguintes programas do PERH/RO:
•

4.1: Saneamento básico integrado;

•

4.3: Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos.

4.3.1.2.3 Infraestrutura Hídrica

Com foco na garantia de mais saúde e conforto para a população, os Programas de Infraestrutura
Hídrica buscam financiar a construção de obras de irrigação, abastecimento hídrico e de
macrodrenagem, incentivando a geração de empregos, aumentando a renda da população e colaborando
para a redução de desigualdades sociais.
O que pode financiar?
O programa principal de Infraestrutura Hídrica desdobra-se em dois outros, quais sejam:
•

Drenagem Urbana Sustentável;

•

Proágua Infraestrutura.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
A solicitação de financiamento deve ser feita junto ao Ministério da Integração Nacional e à

CEF, estando esse direito circunscrito a Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Valor disponível
O valor do investimento, proveniente do OGU com verbas consignadas por emenda parlamentar
ou selecionadas pelos ministérios, está condicionado ao escopo e à demanda do programa licitado à
CEF.
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Custos e prazo
Em linhas gerais, a fixação de custos e prazos depende do escopo e das demandas apresentadas
no programa licitado, bem como do órgão ou instituição proponente.
Contrapartida
Aos municípios, em caso de aprovação do financiamento, está incumbida a responsabilidade de
arcar com os percentuais mínimos e máximos de contrapartida, quais sejam: de 3% a 5% do valor de
repasse da União, para municípios com até 50 mil habitantes; de 5% a 10% do valor de repasse da União,
para municípios situados nas áreas prioritárias das regiões de abrangência da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) e no Centro-Oeste; e de 10% a 40% do valor de repasse da União, para os demais
municípios. No caso dos Estados serão adotados de 10% a 20%, no caso de operações que beneficiem
municípios incluídos nas áreas prioritárias das regiões de abrangência da SUDAM, SUDENE e no
Centro-Oeste, e 20% a 40% para os demais Estados.
É importante ressaltar que os percentuais máximos, acima estabelecidos, podem ser
extrapolados, se impedirem a execução do objeto proposto.
Restrições
Não são estabelecidas restrições ao financiamento disponível por meio desse programa.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação da CEF, no âmbito dos Programas de Infraestrutura Hídrica, relaciona-se aos
seguintes programas do PERH/RO:
•

Programa 1.1. Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;

•

Programa 1.3. Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos;

•

Programa 2.6. Elaboração de planos de bacias hidrográficas;

•

Programa 4.1: Saneamento básico integrado;

•

Programa 4.2. Preservação ambiental

•

Programa 4.3: Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de
eventos hidrológicos críticos.

4.3.1.2.4 Outros Programas da CEF

A CEF, por meio do Programa Meio Ambiente e Saneamento, também investe em outras
iniciativas que têm como finalidade estimular o desenvolvimento sustentável dos municípios, Estados e
Distrito Federal, bem como a promoção de qualidade de vida aos cidadãos.
82

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO

O que pode financiar?
Essas iniciativas têm escopo diverso e podem financiar ações que sigam os seguintes eixos
temáticos:
•

Resíduos Sólidos Urbanos, que pretende incentivar a adoção de boas práticas no manuseio e
tratamento dos resíduos sólidos urbanos;

•

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, visa levar qualidade de vida, água e saneamento
para todos o país;

•

Sistema de Drenagem Urbana Sustentável, que viabiliza intervenções estruturais voltadas à
redução das inundações e melhoria das condições de segurança sanitária, patrimonial e
ambiental dos municípios, por meio da execução de obras que privilegiem a redução,
retardamento e amortecimento do escoamento das águas pluviais;

•

Serviços Urbanos de Água e Esgoto, que desenvolve ações para ampliar e melhora os serviços
de saneamento das cidades;

•

Prevenção e Resposta a Desastres Naturais, que oferece o apoio financeiro às regiões que
sofrerem algum desastre natural ou que precisarem prevenir alguma ocorrência.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
Com exceção do financiamento voltado aos programas de Serviços Urbanos de Água e Esgoto

e Prevenção e Resposta a Desastres Naturais, que podem ser solicitados pelos chefes do Poder Executivo
dos Estados, municípios e do Distrito Federal, todas as iniciativas são direcionadas ao âmbito municipal.
Valor disponível
Os valores dos investimentos, provenientes do OGU com verbas consignadas por emenda
parlamentar ou selecionadas pelos Ministérios, estão condicionados ao escopo e à demanda do programa
licitado à CEF.
No que tange ao Programa de Sistema de Drenagem Urbana e Sustentável, fica estabelecido que
caso o valor licitado seja superior ao aprovado pela CEF em percentual acima de 10%, o licitante deve
apresentar justificativas para a diferença e, caso necessário, documentação complementar, que serão
submetidas à análise técnica. Após a análise, a CEF se pronunciará quanto à continuidade do processo.
Custos e prazo
Em linhas gerais, a fixação de custos e prazos depende do escopo e das demandas apresentadas
no programa licitado, bem como do órgão ou instituição proponente.
Somente o Programa Sistema de Drenagem Urbana Sustentável estabelece que, havendo
alteração entre o valor e/ou prazo licitados e aqueles aprovados pela CEF, deve-se encaminhar o Aditivo
ao Contrato de Execução e/ou Fornecimento de Obras/Serviços/Equipamentos (CTEF) e atualizar o
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plano de trabalho, o orçamento detalhado, o Quadro de Composição de Investimento (QCI) e o
Cronograma Físico-Financeiro Global (contrapartida física ou contrapartida financeira), inclusive
social, que mediante autorização da Gerência Executiva de Governo (GIGOV), poderá utilizar a planilha
Documentação Técnica Básica (DTB) e Declaração de Contrapartida.
Contrapartida
Abaixo lista-se as diferentes condições de contrapartida dos programas elencados nesse item.
O Programa de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário ainda não foi aprovado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Nesse sentido, os recursos já destinados para projetos
básicos e executivos, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
foram originários do OGU, de contrapartida estadual e do extinto Programa Emergencial de Geração de
Emprego em Obras de Saneamento (PROSEGE).
O Programa de Sistema de Drenagem Urbana Sustentável não apresenta os valores de
contrapartida financeira, no entanto, define que os recursos obrigatoriamente deverão passar pela conta
vinculada ao contrato estabelecido com a CEF.
A contrapartida oferecida no contexto de licitação ao Programa de Resíduos Sólidos Urbanos
não apresenta número pré-definido, no entanto, deverá ter sua adequabilidade verificada, tendo como
referência os percentuais mínimos definidos pelo Ministério das Cidades, em conformidade com a LDO
e com base no IDH-M.
Para o programa de Serviços Urbanos de Água e Esgoto, os percentuais de contrapartida
estabelecidos são os mínimos previstos na LDO para cada proponente, sendo que, no caso de municípios
com até 50 mil habitantes, fica estabelecido de 3% a 5% do valor de repasse da União; de 5% a 10% do
valor de repasse da União, para municípios situados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e nas regiões de abrangência da SUDAM e da
SUDENE e no Centro-Oeste; e, por fim, 10% a 40% do valor de repasse da União, para os demais
municípios.
Quando a instância licitatória são os Estados e/ou o Distrito Federal as condições variam em
10%, no caso de operações que beneficiem municípios incluídos nas áreas prioritárias definidas no
âmbito da PNDR e nas regiões de abrangência da SUDAM, SUDENE e no Centro-Oeste; e 20%, para
os demais Estados.
No que se refere ao Programa de Prevenção e Resposta a Desastres Naturais, as disposições de
contrapartida aplicadas são de 3% a 5% do valor de repasse da União, para municípios com até 50 mil
habitantes; de 5% a 10% do valor de repasse da União, para municípios situados nas áreas prioritárias
das regiões de abrangência da SUDAM e da SUDENE e no Centro-Oeste; e de 10% a 40% do valor de
repasse da União, para os demais municípios.
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Para os Estados e Distrito Federal as exigências de contrapartida apresentadas são de 10% a
20%, no caso de operações que beneficiem municípios incluídos nas áreas prioritárias das regiões de
abrangência da SUDAM, SUDENE e no Centro-Oeste; e 20% a 40%, para os demais Estados.
Esses percentuais podem ser reduzidos a 1%, caso o município se encontre em situação de
emergência ou estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos, em vigência na data da
contratação.
Restrições
As condições estabelecidas para que o contrato seja firmado e para o recebimento do
investimento no Programa de Sistema de Drenagem Urbana Sustentável são:
•

Orçamento detalhado atualizado, Cronograma Global e QCI, constantes da DTB;

•

Declaração de regime de execução de obras e/ou serviços;

•

Termo de manutenção/operação;

•

Fotos do local onde serão executadas as obras;

•

Projetos técnicos/peças gráficas aprovados pelos órgãos competentes: arquitetônico, elétrico,
cortes, fachadas, hidro-sanitário, estrutural e contra incêndio;

•

Memorial descritivo dos projetos e especificações técnicas;

•

Mapa da cidade, restrito da região do empreendimento, com localização do terreno e dos
equipamentos comunitários no entorno;

•

Mapa de localização dos lotes beneficiários, no caso de área rural;

•

Projeto de implantação do empreendimento;

•

Manifestação do órgão competente do meio ambiente (se for o caso):

•

o

Licença prévia, na apresentação da proposta;

o

Licença de instalação, antes do início das obras e/ou serviços;

o

Licença de operação, antes da última parcela;

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com comprovante de quitação:
o

Dos autores do projeto, na apresentação da proposta;

o

No caso de administração direta: de execução, antes do início das obras e/ou serviços;

o

No caso de empreitada global: fiscalização na apresentação da documentação de
licitação.

•

Declaração das Concessionárias (se for o caso) sobre a viabilidade de fornecimento, capacidade,
manutenção e operação da infraestrutura básica, necessárias ao empreendimento:
o

Energia elétrica e iluminação pública;

o

Abastecimento de água e esgotamento sanitário (solução individual ou coletiva);

o

Arruamento e acesso ao empreendimento.
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Além da contrapartida mencionada em item anterior, a cessão de recursos vinculados ao
Programa de Prevenção e Resposta a Desastres Naturais fica condicionada ao atendimento às exigências
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da LDO e à entrega de documentação técnica e institucional.
As exigências da LRF e da LDO referem-se à:
•

Regularidade cadastral junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

•

Exercício da competência tributária;

•

Cumprimento dos limites constitucionais de aplicação em educação e saúde;

•

Observância dos limites definidos pela LRF;

•

Regularidade no pagamento de empréstimos e financiamento ao ente transferidor;

•

Cumprimento de prazo para publicação do Relatório de Gestão Fiscal;

•

Cumprimento de prazo para publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

•

Encaminhamento das Contas Anuais à Secretaria do Tesouro Nacional (STN);

•

Previsão orçamentária de contrapartida.
No que tange às documentações requeridas, são elas:

•

Técnicas:
o

Projeto Básico, contendo plantas, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro e
especificação técnica dos materiais e serviços a serem executados;

o

ART de elaboração de todos os projetos;

o

Comprovação de atendimento às diretrizes de preservação ambiental na área de
intervenção, definidas pelos órgãos responsáveis, quando for o caso;

o

Declaração de anuência com a solução adotada pela concessionária ou órgão
responsável pela operação e manutenção do serviço ou equipamento, quando for o caso;

o

Carta de viabilidade dos órgãos responsáveis pelos serviços de água, esgoto e energia
elétrica, quando for o caso;

o
•

Outros documentos, se exigidos pela legislação estadual ou municipal.

Institucional:
o

Termo de Posse, carteira de identidade e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Chefe
do Poder Executivo ou de seu representante legal e do representante do interveniente,
quando for o caso;

o

Documentação da área de intervenção.

O Programa de Serviços Urbanos de Água e Esgoto apresenta os seguintes pré-requisitos para
o enquadramento e seleção da proposta de financiamento pelo gestor:
•

Apresentação de plano de trabalho e, nos casos de operações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), de termo de compromisso;
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•

Atendimento aos objetivos e às modalidades da ação pretendida;

•

Análise preliminar da viabilidade da proposta pela CEF;

•

Em sistemas operados em regime de concessão por empresas públicas ou sociedades de
economia mista, o proponente deve comprovar que o instrumento legal de concessão dos
serviços foi formalizado e está em vigor;

•

Comprovar a institucionalização formal e a aplicação de uma política tarifária para água e
esgotos, com a apresentação da legislação específica estadual ou municipal, contemplando os
valores da remuneração pela prestação dos serviços para o ano corrente;

•

Em obras de grande porte, cujos valores autorizados para contratação sejam insuficientes para
execução dos projetos na sua totalidade, a análise da viabilidade, a contratação, o
acompanhamento e a prestação de contas, a serem efetuadas pela CEF, ficam limitadas à etapa
de obra a ser executada com recursos do OGU e da contrapartida devida. Deve constar, em
cláusula contratual, a responsabilidade do proponente pela conclusão total do empreendimento,
para assegurar a sua funcionalidade.
O programa estabelece ainda que não são objeto de enquadramento no escopo, sistemas ou

componentes de sistemas com contrato de concessão para operação dos serviços com empresa privada
ou empresas em que o Poder Público não detenha a maioria das ações com direito a voto.
Por fim, os dados referentes às possíveis restrições estipuladas ao financiamento da CEF aos
Programas de Resíduos Sólidos e Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário não estão disponíveis nos
sítios institucionais dos mesmos.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação da CEF, no âmbito do Programas listados nesse item, relaciona-se aos seguintes
programas do PERH/RO:
•

4.1: Saneamento básico integrado;

•

4.3: Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Primeiramente, criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa,
mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho, o FGTS passou a configurar-se
como uma importante fonte de recursos para a implementação de políticas públicas voltadas à redução
do déficit habitacional, prioritariamente para a população de baixa renda, investindo nas áreas de
saneamento básico e infraestrutura urbana, promovendo a melhoria das condições de saúde e da
qualidade de vida da população.
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Assim, o programa a seguir, financiado pelo FGTS, é o que apresenta mais adequabilidade aos
programas e projetos propostos pelo PERH/RO.
4.3.1.3.1 Programa Saneamento Para Todos - Setor Público

O programa tem como objetivo promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de
vida da população, pela execução de iniciativas integradas e articuladas de saneamento no âmbito urbano
com outras políticas setoriais, por meio do financiamento a empreendimentos do setor público ou
privado.
O que pode financiar?
Desse modo, destina-se ao financiamento das seguintes ações integradas e articuladas de
saneamento em áreas urbanas nas modalidades:
•

Abastecimento de água;

•

Esgotamento sanitário;

•

Saneamento integrado;

•

Desenvolvimento institucional;

•

Manejo de águas pluviais;

•

Manejo de resíduos sólidos;

•

Manejo de resíduos da construção e demolição;

•

Redução e controle de perdas;

•

Preservação e recuperação de mananciais;

•

Estudos e projetos;

•

Plano de Saneamento Básico;

•

Tratamento industrial de água e efluentes líquidos e reuso de água;

•

Remuneração da atividade de gerenciamento do empreendimento.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
A elegibilidade ao financiamento é dividida entre o setor público, ou seja, Estados, municípios,

Distrito Federal, concessionárias públicas de saneamento, consórcios públicos de direito público e
empresas públicas não dependentes, e setor privado com concessionárias ou sub-concessionárias
privadas de serviços públicos de saneamento, empresas privadas organizadas na forma de Sociedades
de Propósito Específico (SPE) para o manejo de resíduos sólidos e o manejo de resíduos da construção
e demolição.
Valor disponível
O empréstimo é limitado ao valor da operação selecionada pelo Gestor da Aplicação, dotação
orçamentária dos recursos do FGTS e à capacidade de pagamento e endividamento do proponente.
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Custos e prazo
Os prazos para amortização do empréstimos são estabelecido em até 20 anos para as operações
realizadas nas Modalidades de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Manejo de Águas
Pluviais, Tratamento de Água e Efluentes Líquidos e Reuso de Água e Saneamento Integrado; até 15
anos para as operações contratadas nas modalidade de Manejo de Resíduos Sólidos, Preservação e
Recuperação de Mananciais e Redução e Controle de Perdas; até 10 anos para as operações contratadas
nas modalidades de Desenvolvimento Institucional; e até 5 anos para as operações contratadas na
modalidade de Estudos e Projetos e Planos de Saneamento Básico.
Contrapartida
O valor da contrapartida mínima é de 5% (cinco por cento) do valor do investimento, exceto na
modalidade abastecimento de água, onde a contrapartida mínima é de 10% (dez por cento).
Restrições
Conforme as condições apresentadas no sítio institucional do Programa Saneamento para Todos
vinculado ao FGTS, são estabelecidos os seguintes requisitos básicos para a contratação do
financiamento:
•

A Carta Consulta estar selecionada pelo Gestor da Aplicação e publicada no Diário Oficial da
União (DOU);

•

Autorização legislativa conforme lei específica, quando for o caso;

•

Registro da proposta de crédito no Cadastro da Dívida Pública do Banco Central do Brasil
(CADIP), se for o caso, exceto quando tratar de excepcionalidade prevista pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN);

•

Autorização da autoridade competente para contratar a operação de crédito, Banco Central do
Brasil (BCB) e STN, conforme determina a legislação vigente;

•

Viabilidade técnica de engenharia, jurídica e, quando for o caso, socioambiental;

•

Inexistência de restrição cadastral do agente financeiro e do mutuário junto ao Cadastro
Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN);

•

Inexistência de restrição cadastral do Agente Financeiro junto ao CADIP;

•

Situação regular do agente financeiro e do mutuário junto ao FGTS, inclusive quanto ao retorno
dos financiamentos lastreados com recursos do fundo;

•

Situação de regularidade junto ao Ministério da Previdência e Assistência, comprovada com a
apresentação de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) dentro do prazo de validade
e/ou junto ao INSS, no caso de operações firmadas com o Setor Público;

•

Emissão do termo de habilitação da operação pelo Ministério das Cidades;
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•

Nas operações com o Setor Público, caso o Tomador apresente registro no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Agente Financeiro deve avaliar se o registro não
envolve operações afetas ao FGTS e se poderá impactar negativamente na implementação da
nova operação;

•

Atendimento das condições estabelecidas na Instrução Normativa específica, das definidas pelas
Resoluções do Conselho Curador do FGTS e dos normativos do Agente Operador.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação do FGTS, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, relaciona-se aos seguintes

programas do PERH/RO:
•

Programa 3.2: Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos;

•

Programa 4.1: Saneamento básico integrado;

•

Programa 4.2: Preservação ambiental.

4.3.2

Organismos Financiadores Internacionais
Os Organismos Financeiros Internacionais relacionados neste item referem-se a bancos de

desenvolvimento que atuam no seguimento internacional, multilateral regional e nacional.
Banco Mundial (BM)

O Banco Mundial (BM) é uma instituição financeira internacional de caráter multilateral criada
com o objetivo de definir as regras econômicas e financeiras a nível mundial. A instituição também
oferta empréstimos a países em desenvolvimento através das cinco agências que a compõe, quais sejam:
(i) o Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) que realiza empréstimos e
cooperação técnica não reembolsável para países membros elegíveis; (ii) a Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) que concede empréstimos em termos altamente concessionais e doações para
os países menos desenvolvidos; (iii) a Corporação Internacional de Financiamento (IFC) que realiza
empréstimos, participação acionária e assistência técnica para o setor privado dos países em
desenvolvimento; (iv) a Agência Multilateral de Garantias de Investimento (MIGA) que concede
garantias para investidores de países em desenvolvimento contra perdas causadas por riscos não
comerciais; e (v) o Centro Internacional para Solução de Disputas de Investimentos (ICSID) que realiza
mediações e arbitragens.
O BM é o maior financiador de projetos ambientais em todo o mundo com um portfólio de US$
12 bilhões em projetos com objetivos ambientais que: (i) abordem desafios de conservação da
biodiversidade e degradação de recursos naturais; (ii) prepararem planos e legislação nacionais para
proteger o meio ambiente; e (iii) promovam investimentos em energia limpa para ajudar a atender às
necessidades dos países em desenvolvimento de forma ambientalmente responsável, reduzindo as
emissões de gases de efeito estufa e buscando ajudar os países a se adaptar às mudanças climáticas.
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4.3.2.1.1 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

O BIRD é uma cooperação internacional, de propriedade dos 189 países que a constituem,
dedicada ao desenvolvimento. Como o maior banco de desenvolvimento do mundo, o BIRD apoia a
missão do Grupo do Banco Mundial, fornecendo empréstimos, garantias, produtos de gestão de riscos e
serviços de consultoria para países de baixa e média renda, além de coordenar respostas frente aos
desafios globais e regionais.
O que pode financiar?
A gama de ações que podem ser financiadas pelo BIRD é bastante ampla, mas devem sempre
visar a promoção da redução da pobreza e o estímulo de políticas ambientalmente sustentáveis com
ênfase especial no apoio a países de baixa renda à medida que progridem na cadeia econômica. O BIRD
atua também na ajuda aos países que enfrentam situações de conflito, fragilidade e crise.
Isto posto, o BIRD, através da sua parceria com os países de renda média e países pobres, oferece
soluções financeira inovadoras, tais como: produtos financeiros (empréstimos, garantias e produtos de
gestão de riscos) e serviços de conhecimento e assessoria (incluindo serviços reembolsáveis) aos
governos em nível nacional e subnacional. Em resumo, financia investimentos em todos os setores e
proporciona assistência e conhecimentos técnicos em todas as etapas de desenvolvimentos dos projetos.
Quem pode financiar? (Elegibilidade)
O BIRD atua em estreita colaboração com as outras instituições do Grupo do Banco Mundial e
dos setores público e privado para reduzir a pobreza e promover a prosperidade comum nos países em
desenvolvimento, estabelecendo vínculos de empréstimo com governos em nível nacional e
subnacional.
Valor disponível
Os valores praticados estão condicionados ao escopo e à demanda do investimento a ser
realizado.
Custos, prazos, contrapartida e restrições
Os investimentos ficam condicionados à apresentação de um projeto junto ao BIRD.
Programas do PERH/RO relacionados
A atuação do Banco Mundial, no âmbito do Banco Internacional Para Reconstrução e
Desenvolvimento, relaciona-se aos seguintes programas do PERH/RO:
•

4.1 Saneamento básico integrado;

•

4.2: Preservação ambiental;

•

4.3: Apoio aos Municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos.
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é atualmente o maior banco regional do
mundo e tem por objetivo financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, social e
institucional, e promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe.
Fondo de Multiples Donantes Aquafund

O Fondo de Multiples Donantes Aquafund financia estudos de prevenção, fortalecimento
institucional e estudos sobre o marco regulatório para o setor de águas. A prioridade é apoiar projetos
de prestação de serviços de água e saneamento às zonas rurais, gestão de resíduos e mitigação e
adaptação às vulnerabilidades climáticas.
O que pode financiar?
Projetos de cooperação técnica (consultoria) e projetos-piloto (bens e obras) com subvenções.
Os setores elegíveis são água e saneamento, gestão de resíduos, drenagem e manejo de bacias
hidrográficas.
Quem pode ser financiado? (Elegibilidade)
Países da região da América Latina e Caribe que apresentarem projeto.
Contrapartida e restrições
O valor classifica-se como não reembolsável e não há restrições explicitas, ficando condicionada
à apresentação do projeto.
Valor disponível
Até US$ 1,5 milhão.
Programas do PERH/RO relacionados
•

1.1: Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;

•

2.2: Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos;

•

2.6: Elaboração de planos de bacias hidrográficas;

•

2.7: Estruturação e implementação do acompanhamento e monitoramento do PERH/RO;

•

3.2: Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos;

•

4.2: Preservação ambiental;

•

4.3: Apoio aos Municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos
hidrológicos críticos.

92

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO
Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) é um banco de desenvolvimento
fundado em 1970 e formado por 19 países - 17 da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal - assim
como por 14 bancos privados da região. Ele promove um modelo de desenvolvimento sustentável
através de operações de crédito, recursos não reembolsáveis e apoio em estruturação técnica e financeira
de projetos dos setores público e privado da América Latina.
O que pode financiar?
O leque de projetos que podem ser financiados pelo CAF é muito variado e engloba planos de
infraestrutura relacionados a rodovias, transporte, telecomunicações, geração e transmissão de energia,
água e saneamento ambiental, assim como aos que propiciam o desenvolvimento fronteiriço e a
integração física entre os países acionistas.
Quem pode ser financiado? (Elegibilidade)
Países acionistas, dos quais o Brasil faz parte.
Valor disponível
O CAF oferta aos seus clientes uma gama variada de possibilidades de captação de recursos,
entre os mais viáveis estão os empréstimos sindicados, subdivididos em duas modalidades (Co
financiamento e empréstimo A/B pro rata) cada qual com suas condições; e as linhas de crédito.
Os Empréstimos A/B devem ter um valor mínimo de US$ 50 milhões. O valor máximo é
determinado em função do projeto e da capacidade de atrair investimentos no âmbito das normas
estabelecidas pelo CAF. Em geral, o CAF deverá manter um mínimo de 25% do valor total de um
Empréstimo A/B, mediante o financiamento da Parcela A.
Já o valor da linha de crédito e as condições de cada operação serão estabelecidos pelo CAF
durante o processo de avaliação.
Custos e prazo
Os empréstimos são um acordo entre o CAF e o seu cliente, nos quais o cliente concorda em,
no prazo fixado, o montante de dinheiro pago por um propósito definido, acrescido de juros, taxas e
outras despesas acordadas entre as partes.
Os Empréstimos Sindicados requerem um prazo mínimo de dois anos. Em termos gerais,
maiores prazos aumentam o valor agregado do CAF na transação e facilitam a absorção dos custos fixos
de estruturação. Para os Empréstimos A/B, o prazo da Parcela A pode exceder o da Parcela B se as
características do projeto assim justificar, sempre e quando seja razoável incorrer nos riscos adicionais
respectivos. O prazo máximo da Parcela A será determinada segundo as diretrizes estabelecidas pelas
políticas de crédito do CAF.
93

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO

As linhas de crédito, por sua vez, podem ser de curto prazo (1 ano), médio prazo (de 1 a 5 anos)
e, excepcionalmente, de longo prazo (mais de 5 anos).
Contrapartida
Não há especificações quando a contrapartidas.
Restrições
Serão consideradas suscetíveis de financiamento as operações apresentadas por empresas do
setor privado ou misto. Além disso, poderão ser realizadas de forma seletiva operações com empresas
do setor público. E, por fim, para a elegibilidade dos Mutuários nos Empréstimos serão levados em
conta os critérios de elegibilidade estipulados nas políticas internas do CAF.
Programas do PERH/RO relacionados
•

4.1: Saneamento básico integrado.
KfW Banco de Investimento

Banco de desenvolvimento pertencente à Alemanha e seus Estados, apesar de ter sido criado
para a reconstrução do país no período do pós-guerra, hoje o KfW também financia projetos de
desenvolvimento de países estrangeiros como o Brasil. A linha adequada ao PERH/RO é a Promotion
loan (Empréstimo promocional).
Empréstimos promocionais são destinados a parceiros de países em desenvolvimento e
economias emergentes encomendados pelo governo que são financiados 100% pela KfW no mercado
de capitais. Os empréstimos são implantados para projetos que sejam efetivos, quando se trata de
políticas de desenvolvimento, e viáveis em termos econômicos, para os quais, no entanto, o
financiamento não está disponível no setor de banca comercial (por exemplo, devido a longo prazo de
financiamento exigido).
O que pode financiar?
Investimentos públicos e privados em infraestrutura (telecomunicações, transporte, energia,
abastecimento de água, etc.)
Quem pode ser financiado? (Elegibilidade)
Países em desenvolvimento e economias emergentes que submeterem projeto.
Valor disponível
Os valores praticados estão condicionados ao escopo e à demanda do investimento a ser
realizado.
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Custos, prazos, contrapartida e restrições
Os investimentos ficam condicionados à apresentação de um projeto junto ao Banco.
Programas do PERH/RO relacionados
•
4.4

Programa 4.1: Saneamento básico integrado.
FUNDOS MONETÁRIOS
Descrevem-se, nesta seção, os fundos monetários federais e estaduais que possibilitam a

obtenção de fontes de recursos financeiros de forma não onerosa.
4.4.1

Fundo Nacional do Meio Ambiente
O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente

(MMA), criado pela lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, como agente
financiador, por meio da participação social para a implementação da Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA).
O FNMA destina-se a financiar projetos e ações promovidas por instituições públicas
pertencentes à administração direta ou indireta, em seus diversos níveis (federal, estadual e municipal).
Os projetos devem ser enviados ao FNMA por meio do Sistema de Convênios do Governo Federal
(SICONV).
4.4.2

Fundo Amazônia
O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos não-reembolsáveis

em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e
do uso sustentável das florestas no bioma amazônico. O BNDES realiza sua gestão, incumbindo-se da
captação de recursos, da contratação e do monitoramento dos projetos e ações apoiados.
O Fundo está dividido em quatro modalidades de projetos que podem receber investimento,
quais sejam:
•

Florestas Públicas e Áreas Protegidas (Gestão e Serviços Ambientais) que oferecem apoio à
expansão e conservação de áreas protegida por meio de ações determinadas;

•

Atividades produtivas sustentáveis, que tem como objetivo dar suporte a processos sustentáveis
de produção, comercialização e uso dos recursos naturais do bioma amazônico;

•

Desenvolvimento Científico e Tecnológico aplicado ao uso sustentável da biodiversidade como
forma de apoio ao desenvolvimento de pesquisa, a inovação e a tecnologia associadas às práticas
produtivas sustentáveis, e;

•

Desenvolvimento Institucional e aperfeiçoamento de mecanismos de controle que proporciona
apoio à gestão ambiental, regularização fundiária, licenciamento, fiscalização e monitoramento
no bioma amazônico.
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Por se tratar de uma fonte de financiamento com um escopo de ações e programas abrangente,
o Fundo Amazônia possibilita que uma gama também ampla de instituições possa solicitar a inversão.
São elas: cooperativas, empresas privadas, administração pública, fundações de apoio à pesquisa,
Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs), centros de pesquisa governamentais e de universidades, institutos científico-tecnológicos,
entidades públicas de meio ambiente, fundiários e de apoio, fundações de apoio à pesquisa ligadas a
órgãos públicos atuantes na região amazônica e entidades de controle ambiental e de combate a crimes
ambientais.
4.4.3

FEDARO
O Fundo Especial de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (FEDARO) foi criado enquanto

parte constituinte do Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAR) que, por
sua vez, foi estabelecido com a promulgação da Lei nº 547 de 30 de dezembro de 1993. A motivação
para constituição do SEDAR foi a necessidade de estabelecer medidas de proteção e melhoria da
qualidade do meio ambiente. Assim, o FEDARO destina-se à promoção de ações de fortalecimento dos
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, ao monitoramento, fiscalização, estudos e pesquisas
ambientais, à criação, implantação de unidades de conservação e preservação ambiental e em programas
de educação ambiental, estudos socioeconômicos e culturais.
Os recursos concernentes ao FEDARO são provenientes do orçamento geral do Estado; de 100%
(cem por cento) dos recolhimentos oriundos de licenças ambientais, multas e taxas ou emolumentos
previstos na Lei que cria o SEDAR e o Fundo; de empréstimos e outras formas de financiamento
tomados pelo Estado para execução das ações de proteção e gerenciamento ambiental; e, de recursos
alocados por convênios nacionais e internacionais para área ambiental. O fundo, atualmente, encontrase inativo.
4.4.4

FEREF
O Fundo Especial de Reposição Florestal (FEREF), que também compõe e foi criado junto ao

SEDAR, citado no item anterior, é destinado a custear a execução dos projetos de reflorestamento para
garantir o abastecimento dos consumidores de produtos e subprodutos florestais. As receitas que
constituem o FEREF são provenientes de dotação orçamentária do Estado; repasse de recursos do
Governo Federal para reflorestamento, oriundo do Fundo Especial a Aplicar-Optantes da Reposição
Florestal (FUNDÃO); recursos de taxas de reflorestamento estadual; doações ou recursos provenientes
de projetos com financiamento a fundo perdido, destinados ao desenvolvimento de pesquisas científicas
e tecnológicas na área florestal; e, recursos alocados por convênios nacionais ou internacionais, com
entidades, ou não, destinados ao reflorestamento. O fundo, atualmente, encontra-se inativo.

96

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO
4.4.5

FEPRAM
Dos três Fundos que compunham a SEDAM no ato de sua constituição, apenas o Fundo Especial

de Proteção Ambiental (FEPRAM) ainda permanece ativo. O fundo, que tem seus regulamentos
organizados e administrados pela SEDAM, angaria seus recursos por meio da arrecadação de multas,
juros de mora, taxas e serviços prestados previstos na Lei nº 547, de 30 de dezembro de 1993, ou em
normas dela decorrentes. Todos os recursos do FEPRAM são destinados à promoção da melhoria da
qualidade ambiental urbana e rural.
4.4.6

Fundo Estadual De Recursos Hídricos (FRH/RO)
O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FRH/RO) foi estabelecido em 25 de janeiro de 2002

através da Lei Complementar nº 255, com intuito de dar suporte financeiro a investimentos nas bacias
ou sub-bacias e para custeio das ABHs e dos CBHs. Os recursos do FRH são provenientes de cota na
cobrança de uso dos recursos hídricos; contribuições, transferências públicas ou privadas; o produto de
multas instituídas pela Lei Complementar citada anteriormente; rendimentos financeiros das aplicações
de seus recursos; empréstimos ou financiamentos; e, outras receitas e doações que lhe forem destinadas.
Ao que consta, atualmente, o FRH/RO encontra-se desativado.
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5

DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS

5.1

DIRETRIZES E PROPOSTAS INICIAIS PARA OS CRITÉRIOS DE OUTORGA DE DIREITO
DE USO DA ÁGUA
Nesta etapa do PERH/RO são propostos critérios técnicos para a outorga do direito de uso da

água. Serão traçadas as diretrizes gerais para o uso, controle, monitoramento e fiscalização dos recursos
hídricos, assim como serão apresentadas as metodologias para a determinação das vazões em locais sem
monitoramento. Os critérios e diretrizes de outorga visam o aprimoramento da concessão de outorgas
de uso dos recursos hídricos e a harmonização dos procedimentos atualmente vigentes nos órgãos
gestores.
No âmbito do Estado de Rondônia, a Portaria da SEDAM nº 081/GAB/SEDAM/2017 dispõe
sobre os procedimentos administrativos e documentação necessária para emissão da outorga de uso dos
recursos hídricos. De acordo com o referido documento, as águas públicas de domínio do Estado de
Rondônia somente poderão sofrer interferências após emissão da concessão, autorização ou dispensa de
outorga. Ainda, dependem de outorga os usos e intervenções que alterem o curso natural dos corpos de
água ou suas condições quantitativas ou qualitativas, tais como: derivações ou captações de água
superficial ou aquífero subterrâneo para consumo final; lançamento de resíduos líquidos, sólidos ou
gasosos; aproveitamentos hidrelétricos; e outros usos que alterem o regime, qualidade ou quantidade da
água. Por outro lado, independem de outorga o uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades
de pequenos núcleos populacionais, bem como as acumulações, as derivações, as captações e os
lançamentos considerados insignificantes. Os prazos de validade para cada modalidade de outorga são:
máximo de 05 (cinco) anos para as autorizações e concessões, máximo de 35 (trinta e cinco) anos para
as obras hidráulicas e máximo de 03 (três) anos para outorgas preventivas.
O Estado de Rondônia não possui os critérios de outorga regulamentados. Portanto, cabe ao
PERH/RO fornecer as recomendações necessárias para auxiliar a SEDAM, como órgão outorgante, na
análise das alternativas dos critérios e procedimentos mais adequados. Ressalta-se que neste trabalho é
realizada uma análise macro da situação do Estado de Rondônia, competindo aos Planos de Bacias
Hidrográficas (PBH) estudos mais aprofundados com vistas a auxiliar na definição dos critérios.
5.1.1

Critérios de Outorga
Os principais critérios a serem propostos neste item é o percentual máximo e a vazão de

referência possíveis de serem adotadas na outorga do direito do uso da água. No âmbito nacional, a
Agência Nacional de Águas (ANA) pratica como limite máximo de outorga para demandas consuntivas
o correspondente a 70% da vazão de referência Q95%. Além disto, para os rios de domínio da União,
cujos CBH ainda não contam com um critério de definição dos usos insignificantes, a ANA adota o
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valor de 1 L/s, sendo que abaixo deste valor não é necessária a outorga de direito dos usos da água,
conforme Resolução nº 542/2004 (ANA, 2004).
Dentre os estados do Norte, região com maior disponibilidade hídrica de recursos superficiais
do Brasil, somente Pará, Roraima e Tocantins apresentam os critérios de outorga definidos por leis
estaduais. O Pará utiliza como vazão outorgável 70% da Q95% e Tocantins permite a outorga de 75% da
Q90%. O Estado de Roraima apresenta maior flexibilidade quanto a vazão de referência, sendo a vazão
outorgável 80% da Q7,10 ou Q90% ou QL ou, na ausência destes valores, vazões instantâneas medidas
pelos usuários pelo menos nos meses do período seco (janeiro, fevereiro, março e abril). A Q7,10
representa a vazão mínima de 7 dias consecutivos e recorrência de 10 anos, a Q90% é a vazão mínima
igualada ou superada em 90% do tempo. A QL não está definida na respectiva lei estadual. A utilização
das medições de vazões instantâneas, quando realizadas nos períodos secos, visa contornar a situação
da carência de dados disponíveis na região.
Quanto à vazão insignificante, cujo Estado libera a necessidade da outorga do direito de uso da
água, no Pará considera-se 86 m³/dia (1 L/s) para qualquer uso; Tocantins, 21,6 m³/dia (0,25 L/s); e
Roraima, 1 L/s. O Mato Grosso, Estado que faz divisa com Rondônia, apresenta como vazão outorgável
70% da Q95% e como vazão insignificante 0,25% da Q95% para os cursos d’água com vazão de referência
(Q95%) até 200 L/s e até 0,5 L/s para cursos d’água com vazão de referência superiores a 200 L/s. No
Estado de Rondônia, conforme a Resolução nº 04/2014 do CRH/RO, são considerados como usos
insignificantes as vazões de captação máxima instantâneas inferiores a 1,0 L/s (CRH/RO, 2014).
No Relatório de Etapa 1 (RE 01) foi sugerido como vazão de referência para o Estado de
Rondônia a Q95%. Este valor é extraído da curva de permanência, e é definido como a vazão que é
igualada ou superada em 95% do tempo. Tal proposição foi realizada para compatibilizar os critérios
adotados para os rios estaduais e federais, este último definido pela ANA. Além disso, ao utilizar-se
vazões provenientes da curva de permanência, conhece-se o risco associado a tal valor. Neste caso,
corre-se o risco da vazão em determinado rio ser inferior a máxima vazão outorgável em, no máximo,
5% do tempo.
A proposta dos critérios de outorga de direito do uso da água deve prever o atendimento às
demandas consuntivas atuais e futuras com base na disponibilidade hídrica, garantindo a manutenção
dos corpos hídricos e ecossistemas. Na escala estadual é difícil o conhecimento das características
regionais de cada bacia hidrográfica e, dado isso, a maior parte dos estados da federação adotam um
percentual fixo da vazão de referência a ser outorgável para todas as bacias hidrográficas. Dessa forma,
embora o nível de detalhamento de um plano estadual não abranja a escala das bacias hidrográficas,
torna-se um diferencial a análise das características particulares de cada unidade de gestão para propor
os critérios e diretrizes dos instrumentos de gestão.
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O Estado de Rondônia apresenta carência de estações de monitoramento e de dados hidrológicos
que viabilizem o conhecimento das vazões de referência Q95% em todos os locais de interesse. Uma
forma de contornar essa situação, conforme já regulamentado em outros Estados da União, é a utilização
da vazão instantânea medida nos períodos secos.
Isto posto, em um primeiro momento, sugere-se que seja utilizada como referência as vazões
instantâneas medidas no período seco (julho a dezembro). Propõe-se que as medições devam ser
realizadas sob a responsabilidade dos usuários interessados na outorga e contenham ART de um técnico
capacitado para tal finalidade, assim, minora-se a manipulação dos resultados. Além disso, propõe-se
que sejam realizadas ao menos 3 medições em um intervalo predeterminado de tempo.
Destaca-se que tal proposição visa contornar a situação atual do Estado em relação ao
monitoramento hidrológico, entretanto, tal solução deve ser provisória. A utilização das vazões
instantâneas medidas no período seco pode envolver um risco aos recursos hídricos da região, dado que
o comportamento hidrológico dos rios varia anualmente, podendo ocorrer a concessão de outorgas de
captação ou lançamento de efluentes baseadas em medições realizadas em períodos anômalos em
relação ao histórico da região.
De qualquer maneira, o PERH/RO é um objeto de planejamento e gestão dos recursos hídricos
e deve ser elaborado analisando-se a situação atual e futura, a ser alcançada com a execução dos
Programas propostos. Um dos programas que o PERH/RO propõe com prioridade alta é a “Ampliação
e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais
e subterrâneos do Estado”. Assim, espera-se a longo prazo que a rede de monitoramento apresente
densidade suficiente e possibilite a obtenção das vazões de referência Q95% nos locais de interesse a
partir das séries históricas, conforme sugerido pela ANA,
Nesse sentido, visando subsidiar a situação futura esperada para o Estado, foi realizado um
levantamento simplificado dos fatores que influenciam os corpos hídricos de cada UHG para a
identificação das unidades que apresentam maiores ou menores necessidades restritivas quanto à fração
da disponibilidade hídrica a ser outorgada. Foram avaliados fatores técnicos, ecológicos, econômicos e
sociais das bacias hidrográficas que representam a sua importância nos respectivos setores através do
levantamento do balanço hídrico quantitativo, presença de Unidades de Conservação (UC), Terras
Indígenas (TI), e da densidade de sedes municipais.
As UCs são reguladas pela Lei nº 9.985/2000 que estabelece dois grupos de unidades de
conservação, conforme o tipo de manejo: proteção integral e uso sustentável. As primeiras visam a
“manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo
apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”. As de uso sustentável servem “à exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e demais características ecológicas, de forma socialmente justa
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e economicamente viável”. A criação de UCs é uma alternativa adotada em sistemas ambientais e é
pertinente a sua utilização como ferramenta efetiva de gestão de recursos hídricos por permitirem
garantir a conservação da biodiversidade, a manutenção dos mananciais hídricos e a integridade
ecossistêmica. A conservação destas áreas traz benefícios à garantia da disponibilidade hídrica atual e
futura quantitativa e qualitativamente.
As TIs, também consideradas nesta etapa do trabalho, apresentam importância social e cultural
no Estado de Rondônia, sendo necessárias maiores restrições de outorga nessas regiões.
As maiores demandas hídricas atuais e futuras foram identificadas nas UHGs cuja concentração
de sedes municipais é maior. Assim, é pertinente a utilização deste fator das sedes municipais como um
indicativo da pressão em relação aos recursos hídricos mesmo que não tenha sido identificado déficit
nestas UHGs.
Como critérios iniciais de outorga, considerando-se que não há pressão de nenhum dos fatores
avaliados, propõe-se a outorga da fração de 70% da Q95%. Essa fração foi adotada visando a
compatibilização com as referências técnicas utilizadas a nível nacional, podendo ser flexibilizada em
função das condições locais dos corpos hídricos, tais como qualidade da água e finalidade das outorgas
já emitidas, com base nos usos prioritários da água.
O balanço hídrico atual e futuro do cenário de referência definido para a elaboração dos
programas do PERH/RO demonstra que na escala das UHGs a disponibilidade hídrica superficial é
expressivamente superior às demandas superficiais, não sendo identificadas UHGs com déficit hídrico.
Ademais, cabe destacar que esses resultados são referentes à escala estadual, sendo que os déficits
hídricos pontuais devem ser avaliados no âmbito dos planos de bacias hidrográficas conjuntamente com
os CBHs.
Nesse sentido, dado que não foram identificados problemas quanto à disponibilidade hídrica
total das UHGs, foi elaborado um fluxograma simplificado para determinar o grau de restrição dos
critérios de outorga de cada UHG (FIGURA 5.1) com base nos demais fatores avaliados que atuam
quali-quantitativamente nos corpos hídricos. A definição das UHGs que apresentam alta concentração
de sedes municipais foi feita através de análise espacial, sendo identificadas 5 UHGs: Médio Rio
Madeira, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Margem Direita do Rio Jamari e Alto Rio Guaporé. Essas
UHGs apresentam relação de 0,035 sedes municipais para cada 100 km².
Nos casos em que as UHGs apresentam a maior parte da sua área ocupada por UCs e alta
concentração de sedes municipais, evidencia-se a necessidade da realização de estudos detalhados
capazes de configurar as reais garantias de atendimento às demandas atuais e futuras. Para as UHGs que
apresentam a maior parte da sua área ocupada por UCs/TIs e baixa concentração de sedes foram
propostos critérios mais restritivos, justificados pela importância ecológica identificada. Na condição
em que as UCs/TIs ocupam porção inferior da área das UHGs, foram mantidos os critérios padrões (70%
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da Q95%) quando há poucas ou nenhuma sede municipal e propostos critérios menos restritivos quando
da maior concentração de sedes. A determinação de critérios menos restritivos nestes locais garante os
múltiplos usos d’água e podem gerar atrativos para as atividades econômicas com benefícios às bacias
ou região.

FIGURA 5.1 - FLUXOGRAMA PARA PROPOSIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE OUTORGA

A TABELA 5.1 apresenta a proposta dos critérios de outorga para cada UHG. Os percentuais
indicados para a vazão de referência Q95% não devem ser considerados como definitivos, mas sim
flexibilizados, sendo aderido somente após estudos aprofundados com esta finalidade. Em função de
fornecer amparos técnicos no PERH/RO, a contratada optou por fazer estimativas simplificadas.
TABELA 5.1 - CRITÉRIOS DE OUTORGA PROPOSTOS POR UHG
UHG

Observação

Alto Rio Madeira

Critérios padrões

Margem Esquerda do Rio Madeira

Mais restritivo

Médio Rio Madeira

Menos restritivo

Baixo Rio Madeira

Mais restritivo

Alto Rio Machado

Critérios padrões

Médio Rio Machado

Menos restritivo

Rio Jaru

Menos restritivo

Baixo Rio Machado

Critérios padrões

Alto Rio Jamari

Mais restritivo

Margem Direita Rio Jamari

Menos restritivo

Margem Esquerda Rio Jamari

Critérios padrões

Baixo Rio Jamari

Critérios padrões

Rio Roosevelt

Mais restritivo

Baixo Rio Guaporé

Critérios padrões

Médio Rio Guaporé

Critérios padrões

Justificativa
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e significativa área de UC/Terras Indígenas
Alta densidade de sedes municipais e baixa de
UC/Terras Indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e significativa área de UC/Terras Indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas
Alta densidade de sedes municipais e baixa de
UC/Terras Indígenas
Alta densidade de sedes municipais e baixa de
UC/Terras Indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e significativa área de UC/Terras Indígenas
Alta densidade de sedes municipais e baixa de
UC/Terras Indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e significativa área de UC/Terras Indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas

Critérios de outorga
propostos
70% Q95%
60% Q95%
80% Q95%
60% Q95%
70% Q95%
80% Q95%
80% Q95%
70% Q95%
60% Q95%
80% Q95%
70% Q95%
70% Q95%
60% Q95%
70% Q95%
70% Q95%
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UHG

Observação

Rio Branco e Colorado

Critérios padrões

Alto Rio Guaporé

Menos restritivo

Rio Mamoré

Mais restritivo

Rio Abunã

Critérios padrões

Justificativa
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas
Alta densidade de sedes municipais e baixa de
UC/Terras Indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e significativa área de UC/Terras Indígenas
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais
e UC/Terras indígenas

Critérios de outorga
propostos
70% Q95%
80% Q95%
60% Q95%
70% Q95%

Não foram identificadas UHGs com possíveis conflitos. Essa constatação corrobora com o
levantado no diagnóstico da dinâmica social do Estado, que identificou que a maior pressão antrópica
ocorre ao longo da BR-364, onde há maior número de sedes municipais e a ocupação do solo que
prevalece é a pastagem, apresentando poucas Unidades de Conservação e Terras Indígenas, ao contrário
das demais regiões.
Nos eventos públicos realizados para apresentação do diagnóstico e prognóstico do PERH/RO,
em abril de 2017, foram reportados déficits hídricos, através de informações prestadas pelo CENSIPAM
e pela população, nos municípios de: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste,
Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta
Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras. A partir do conhecimento da disponibilidade hídrica
e das demandas concedidas pela outorga nestes locais específicos, será possível o alinhamento das
condições reais dos recursos hídricos e assim o estabelecimento das limitações quanto à concessão das
outorgas nestes rios. Ademais, todos os municípios, rios e igarapés que foram levantados pela
comunidade local com tal situação estão sendo considerados nas Diretrizes, Programas e Metas do
PERH/RO.
5.1.2

Capacidade Máxima de Regularização das Bacias Hidrográficas
Quando a disponibilidade hídrica natural não é suficiente para suprir as demandas existentes, há

a possibilidade da sua maximização através da construção de barragens. As barragens que exercem a
função de regularização de vazões apresentam a capacidade de acumular a água dos períodos úmidos
para utilização nos períodos secos. Os reservatórios formados visam atender aos múltiplos usos da água
(consuntivos e não consuntivos), como o abastecimento humano urbano e rural, irrigação, geração de
energia, recreação, além da atenuação de cheias e estiagens, dentre outros.
Teoricamente a capacidade máxima de regularização de um reservatório é vazão média de longo
termo (QMLT). A TABELA 5.2 apresenta estes valores para as estações fluviométricas localizadas nos
rios de domínio do Estado de Rondônia.
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TABELA 5.2 - CAPACIDADE MÁXIMA DE REGULARIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS
Código da
estação

Rio

Capacidade máxima de
regularização (m³/s)

Capacidade máxima de
regularização (L/s.km-²)

15170000
15430000
15431000
15432000
15440000
15445000
15450000
15459090
15550000
15552580
15552600
15553500
15556010
15558000
15559000
15560000
15565000
15575000
15580000
15590000
15245000
15246000
15248010

Rio Branco
Rio Jamari
Rio Branco
Rio Massangana
Rio Jamari
Rio Preto do Crespo
Rio Jamari
Rio Jamari
Rio Candeias
Rio Comemoração
Rio Comemoração
Rio Apedia ou Pimenta Bueno
Rio Apedia ou Pimenta Bueno
Rio Apedia ou Pimenta Bueno
Rio Ji-Paraná (ou Machado)
Rio Ji-Paraná (ou Machado)
Rio Jaru
Rio Machadinho
Rio Ji-Paraná (ou Machado)
Rio Jacundá
Rio Pacaás Novos
Rio Pacaás Novos
Rio Ouro Preto

34,13
184,16
26,01
26,67
211,48
35,92
314,03
353,09
342,64
84,47
116,45
83,07
204,32
226,74
382,61
738,43
88,90
131,62
1.453,74
30,95
25,31
77,68
86,43

24,04
22,62
26,33
31,30
21,69
32,36
23,09
24,02
26,98
26,15
26,71
23,01
21,28
22,45
23,76
22,51
22,45
28,31
24,15
25,79
24,10
14,18
19,69

No Estado de Rondônia, cuja sazonalidade é bem definida, a regularização de vazões é uma
técnica adequada para contornar problemas relacionados a disponibilidade hídrica em determinadas
localizações, propiciando os múltiplos usos da água e a redução dos possíveis conflitos. O uso da água
associado aos reservatórios deve seguir as mesmas prioridades estabelecidas nos critérios de outorga.
5.1.3

Prioridades de Uso da Água
Os critérios de outorga devem preservar os múltiplos usos dos recursos hídricos, visando o

atendimento das necessidades dos setores usuários de forma equitativa e racional e, evitando a geração
de conflitos. Para isso, são estabelecidos os usos prioritários das águas quando a concessão da outorga
está limitada à disponibilidade hídrica e aos critérios técnicos propostos. A PNRH, assim como a Política
Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia definem que, em situações de escassez hídrica, o uso
prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação animal (BRASIL, 1997;
RONDÔNIA, 2001). Nesse sentido, a restrição de outorgas emitidas para atendimento aos usuários
prioritários deve seguir as diretrizes estabelecidas nessas leis.
A FIGURA 5.2 apresenta a disponibilidade hídrica de um determinado corpo d’água e a situação
de alerta relacionada. A situação normal está relacionada a uma vazão observada nas diferentes épocas
do ano acima da vazão de referência para os critérios de outorga, garantindo a disponibilidade hídrica
para os múltiplos usuários e para a manutenção dos ecossistemas.
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FIGURA 5.2 - RELAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E SUA SITUAÇÃO

Quando o percentual máximo da vazão de referência é outorgado em determinada bacia
hidrográfica, é constituída uma situação de atenção. Embora haja a garantia do atendimento dos
múltiplos usos previamente autorizados, a vazão nos rios está limitada à vazão remanescente e, portanto,
abaixo do valor esperado. Ao atingir esta situação a SEDAM, juntamente com a Companhia de Água e
Esgoto de Rondônia e demais entidades deverão promover campanhas de racionalização do uso da água
nas áreas atingidas.
Na circunstância em que tais campanhas não colaborem favorecendo a situação de atenção e as
vazões permanecem decrescendo, configurar-se-á uma situação restritiva. Neste caso, a
disponibilidade hídrica não é suficiente para atender aos múltiplos usos outorgados e cabe à SEDAM a
identificação dos usuários que não são prioritários para restringir a concessão do uso e minimizar os
impactos provocados. A restrição aos usuários não prioritários deve ser estabelecida juntamente com os
CBH para evitar maiores conflitos de interesses.
A situação crítica é estabelecida quando a vazão permanece decrescendo mesmo com as
medidas restritivas adotadas e com as campanhas de racionamento. Os prejuízos abrangem o meio
social, econômico e ambiental e, nesse contexto, os usuários prioritários também sofrem restrições e
estas tornam-se mais severas aos demais.
Sugere-se que a definição dos valores numéricos de referência para classificação da situação na
qual os corpos hídricos se encontram seja estabelecido em estudos detalhados nos planos de bacias
hidrográficas.
5.1.4

Fiscalização dos Recursos Hídricos
Para garantir o efetivo cumprimento das diretrizes propostas nos instrumentos de gestão, é

necessário um programa de fiscalização dos recursos hídricos, a ser realizado pela SEDAM como o
órgão estadual a quem compete à outorga. Esta ação está fundamentada pela Lei Federal nº 4.933/1997
(BRASIL, 1997) e, em Rondônia pelo Decreto Estadual nº 10.114/2002 (RONDÔNIA, 2002).
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Segundo a ANA, a fiscalização pode ser definida como a atividade de controle e monitoramento
dos usos dos recursos hídricos voltada à garantia dos usos múltiplos da água, possuindo caráter
repressivo e preventivo e tendo o dever de fazer com que os usuários de recursos hídricos cumpram a
legislação. Além disto, tem como objetivo informar aos usuários os procedimentos necessários para a
sua regularização por meio da obtenção da outorga do direito de uso da água.
Nesse sentido, a adoção de campanhas de fiscalização com uma frequência determinada é
adequada para alcançar o objetivo proposto tanto para os usuários já outorgados quanto aos novos
usuários. Além disso, sugere-se como objetos de fiscalização os seguintes empreendimentos/atividades:
•

Atividades relacionadas com a captação de recursos hídricos superficiais;

•

Perfuração e exploração de poços subterrâneos;

•

Atividades que utilizam os corpos d’água como receptores de efluentes;

•

Atividades que possam provocar erosão ou assoreamento dos corpos d´água;

•

Empreendimentos relacionados à piscicultura;

•

Obras que provoquem alterações no leito dos corpos hídricos, tais como dragagem, retificação
das margens, desvios, derivação, barramentos e outros;

•

Qualquer uso dos recursos hídricos que não possua outorga ou com o prazo de validade vencido.
Quanto aos usuários com a outorga do direito de uso da água dentro do prazo de validade, a

fiscalização deve se dar quanto à compatibilidade entre o volume que está sendo retirado com o que
consta no Documento de Outorga, assim como a finalidade para qual a outorga foi concedida. Em
relação à outorga de diluição de efluentes, deve-se fiscalizar se o volume e os parâmetros de qualidade
da água estão compatíveis com o concedido.
Das sete grandes bacias hidrográficas contidas em Rondônia, somente as bacias dos rios
Machado e Jamari possuem o rio principal de domínio do Estado. As demais apresentam rios principais
de domínio da União, sendo bacias de gestão compartilhada e obedecendo a legislação do âmbito
federal. Nesse sentido, é interessante a integração da fiscalização dos recursos hídricos entre os órgãos
federais, estaduais e municipais
Sugere-se a elaboração de um Manual de Fiscalização para nortear os Agentes Fiscalizadores,
a serem definidos pela SEDAM, nos procedimentos a serem seguidos para atender aos aspectos mínimos
no âmbito da fiscalização.
Além disso, é indicada a realização de amostragens dos maiores usuários para a realização da
fiscalização e a execução através de campanhas realizadas com determinadas frequências em cada UHG.
Ao final de cada campanha, é adequada a elaboração de Relatórios de Acompanhamento que possam
ser utilizados para o controle e monitoramento dos recursos e como indicativos da efetividade do
PERH/RO.
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O Decreto Estadual nº 10.114/2002 estabelece que a orientação dos usuários infratores para a
obtenção da regularização dos recursos hídricos não impede a aplicação de penalidades. Embora não
regulamentadas, importa destacar que essas penalidades podem subsidiar FRH/RO e serem convertidas
em ações que permitam a gestão autônoma dos recursos financeiros e custeio as ABH e CBH.
5.1.5

Determinação das Vazões de Referência nas Bacias Hidrográficas
Para a aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos é necessário o conhecimento

da disponibilidade hídrica em todos os locais de interesse. A maneira mais adequada para a obtenção
desta informação é através de uma rede de monitoramento hidrométrico densa, viabilizando a estimativa
da disponibilidade hídrica através das informações das séries históricas.
Das 33 estações fluviométricas em operação e com dados disponíveis no Estado de Rondônia,
nove estão localizadas em rios de domínio da União. As 24 estações restantes estão concentradas em 4
das 7 grandes bacias hidrográficas do Estado: 4 na bacia hidrográfica do rio Guaporé; 1 na bacia do rio
Mamoré; 6 na bacia do rio Jamari e 13 na bacia do rio Machado. As bacias hidrográficas dos rios
Madeira, Abunã e Roosevelt não possuem estações fluviométricas localizadas em rios de domínio do
Estado.
Mesmo com o número ideal de estações fluviométricas, é pouco provável que serão
compreendidos todos os locais de interesse necessários à gestão, ou seja, nos locais cujas outorgas são
requeridas. Nesse sentido, as lacunas espaciais necessitam ser preenchidas com a aplicação de técnicas
que visem uma melhor estimativa das vazões em locais sem monitoramento de vazão (TUCCI, 2002).
Na ausência de séries históricas significativas nos locais de interesse, uma das técnicas que a ANA
utiliza nos rios de domínio da União é a transferência das vazões através da regionalização.
Assim, no RE 01 foram apresentadas técnicas de regionalização e transferência de vazões para
a obtenção das vazões de referência em locais sem dados de monitoramento. A TABELA 5.3, extraída
do RE 01, apresenta os modelos de regionalização obtidos. A TABELA 5.4 apresenta as vazões Q95% na
foz dos principais afluentes das bacias hidrográficas do Estado de Rondônia. Ressalta-se que para as
bacias dos rios Roosevelt, Madeira e Abunã não foi possível estimar as vazões devido à ausência de
estações fluviométricas em rios estaduais, provocando grandes incertezas caso executada.
TABELA 5.3 - SÍNTESE – MODELOS OBTIDOS PARA ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE INTERESSE NAS UNIDADES
HIDROGRÁFICAS DE GESTÃO
Bacia Hidrográfica

Guaporé¹

Mamoré¹
Roosevelt¹
Machado¹

UHG
Alto Guaporé
Baixo Guaporé
Rio Branco e Colorado
Médio Guaporé
Mamoré
Roosevelt
Alto Machado

Modelo para obtenção da Q95% (m³/s)

Área de validade
(km²)

Q = 49,875ln(A) - 371,81

1420 < A < 110000

Q = 0,0008A + 1,4936
Q = 0,0066A + 15,752

1050 < A < 5480
3230 < A < 16100

Q = 0,0042A + 11,825

1200 < A < 60200

Baixo Machado

107

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO

Bacia Hidrográfica

UHG

Modelo para obtenção da Q95% (m³/s)

Área de validade
(km²)

Q = 1,85e0,0002A

852 < A <14700

Médio Machado
Rio Jaru
Alto Jamari
Jamari¹

Margem Direita Jamari
Baixo Jamari
Margem Esquerda Jamari

TABELA 5.4 - VAZÃO Q95% NA FOZ DOS PRINCIPAIS AFLUENTES NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA
Bacia hidrográfica

Guaporé

Mamoré

Jamari

Machado

Principais rios estaduais

Q95% (m³/s)

Verde
Corumbiara
Colorado
Branco
São Miguel
Cautarinho
São Domingos
Cautário
Sotério
Novo
Pacaas Novas
Ouro Preto
Laje
Candeias
Baixo Jamari
Alto Jamari
Preto Crespo
Massangana
Alto Jamari
Preto
Baixo Machado
Jacundá
Machadinho
Rio Jaru
Urupá
Muqui
Rolim de Moura
Pimenta Bueno
Comemoração

35
65
48
83
84
6
24
69
4
5
17
5
3
26
75
24
3
2
2
27
262
22
35
42
30
36
23
55
30

Cabe ressaltar que os resultados obtidos pela regionalização para as vazões de interesse não
substituem a necessidade de uma rede de monitoramento mais densa nas bacias hidrográficas contidas
no Estado de Rondônia. Das 19 UHGs contidas nas bacias hidrográficas, 4 não possuem estações
fluviométricas com dados adequados para a avaliação da disponibilidade hídrica, dificultando os estudos
relacionados à quantificação dos recursos hídricos nessas áreas.
5.2

DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA
A disponibilidade hídrica com padrões de qualidade de água adequados às atuais e futuras

gerações é possibilitada pela elaboração e implementação do enquadramento dos corpos hídricos, de
modo que é um dos instrumentos da PNRH (BRASIL, 1997). O objetivo do enquadramento é assegurar
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às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que estão destinadas, bem como diminuir
os custos de combate à poluição mediante ações preventivas permanentes.
Um dos fatores importantes que devem ser estabelecidos no enquadramento dos corpos hídricos
são as metas de qualidade da água a serem alcançadas ou mantidas em um segmento de corpo d’água.
Para isso, é fundamental a utilização de bases técnicas que demonstrem as perspectivas de crescimento
das demandas hídricas, o comprometimento futuro dos cursos d’água, as restrições de uso e as questões
sociais, ecológicas e econômicas relacionadas à água. Assim, o enquadramento dos corpos hídricos deve
ser elaborado com a participação dos setores usuários, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, CBH
e ABH.
Para serem atingidos os padrões de qualidade da água, além do conhecimento da situação atual
e futura dos corpos hídricos, é necessário o estabelecimento de um conjunto de medidas ou ações
progressivas através do Programa para Efetivação do Enquadramento. Devem ser apresentadas as
propostas de ações de gestão e seus prazos de execução, os planos de investimento e os instrumentos de
compromisso. As metas de qualidade de água estabelecidas devem ser coerentes com o planejamento
estabelecido, de modo a serem ambiciosas e moderadas simultaneamente, passíveis de serem atingidas
com os recursos financeiros e técnicos disponíveis, porém visando a melhoria da qualidade da água e
não o impedimento dos usos múltiplos.
Em suma, a proposta de enquadramento deve analisar “o rio em que estamos, para o rio que
queremos, passando pelo rio que podemos”. O primeiro aspecto representa a condição atual de qualidade
dos corpos d’água. O segundo idealiza os padrões de qualidade da água, de acordo com os usos
preponderantes identificados. O último considera as limitações técnicas e econômicas para o alcance do
rio que queremos, tratando-se da visão realista inserida em um horizonte de projeto possível.
O enquadramento dos corpos d’água podem ser definidos indiretamente como uma ferramenta
de planejamento e controle do uso e ocupação do solo, uma vez que, determinada a classe desejada,
empreendimentos potencialmente poluidores podem ser impedidos de se instalarem em determinados
locais.
O estabelecimento de um objetivo de qualidade para um corpo hídrico requer a análise dos seus
usos preponderantes, dado que cada tipo de uso pressupõe uma maior ou menor exigência. A qualidade
da água exigida para o abastecimento humano é superior do que a qualidade da água para a navegação,
por exemplo.
Para isso, a Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece limites de parâmetros de qualidade
da água para a classificação das águas doces superficiais em 5 categorias: classe especial; classe 1; classe
2; classe 3; e classe 4. A classe especial é destinada aos corpos hídricos que apresentam elevada
qualidade, sendo indicado o uso somente para a preservação dos ambientes aquáticos e em unidades de
conservação de proteção integral, e para mananciais de abastecimento humano. Os corpos d’água de
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Classe 1 podem ser destinadas a recreação de contato primário, dentre outros, e a Classe 4, com
qualidade inferior as demais, somente a navegação de harmonia paisagística. Uma síntese das classes
de enquadramento está apresentada na FIGURA 5.3.

FIGURA 5.3 - CLASSES DE ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS DOCES E USOS RESPECTIVOS

Fonte: ANA (2013)

Dessa maneira, sendo conhecidos os usos atuais e previstos, a qualidade da água atual e futura,
os custos e a viabilidade técnica para cada trecho do rio, é possível enquadrá-lo para a classe de qualidade
desejada. Conforme a Resolução nº 91/2008 do CNRH (CNRH, 2008), a elaboração da proposta de
enquadramento dos cursos d’água superficiais e subterrâneos deve ser executada em conformidade com
as seguintes etapas (FIGURA 5.4):
I - Diagnóstico;
II - Prognóstico;
III - Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento;
IV - Programa para efetivação do enquadramento.
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FIGURA 5.4 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS PARA SE IMPLANTAR O ENQUADRAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

Fonte: ANA (2013)

No âmbito dos Estados, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos devem aprovar as
propostas de enquadramentos dos rios estaduais que, segundo a PNRH (BRASIL, 1997), deve ser
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apresentada aos CBH e elaborada pelas ABH. No âmbito nacional, o CNRH tem a atribuição de aprovar
o enquadramento dos corpos d’água.
Em consonância com a lei nacional, a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de
Rondônia (RONDONIA, 2002) em seu art. 22., atribui às ABHs a competência da execução da proposta
de enquadramento dos corpos d’águas nas classes de uso preponderantes, a serem apresentadas aos CBH
e aprovadas pelo CRH. Entretanto, no período de execução do PERH/RO nenhum rio de domínio do
Estado apresenta proposta de enquadramento consolidada. Segundo a Resolução CONAMA nº
357/2005, enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces são consideradas
classe 2.
Após a aprovação do enquadramento, cabe aos órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos
monitorarem a qualidade das águas, assim como controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas
de enquadramento. Esta ação pode ser realizada juntamente com a fiscalização da outorga do direito de
uso das águas. Uma alternativa pertinente, para auxiliar no controle, é a elaboração de relatórios técnicos
destinados aos CBH e CRH acerca da situação na qual os corpos hídricos se encontram em relação as
metas progressivas estabelecidas, bem como as causas do não atendimento das mesmas, quando
adequado.
O enquadramento é um processo demorado e trabalhoso, que envolve a participação dos
usuários e do poder público, exigindo um nível de detalhamento que só é alcançável em planos locais
de bacias hidrográficas. Nesse sentido, cabe ao PERH/RO a proposição de diretrizes gerais para o
enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso visando fornecer subsídios à elaboração das
propostas de enquadramento, dado que a elaboração das mesmas é competência das ABH.
Algumas das questões envolvidas no enquadramento estão indicadas e descritas abaixo, com
base nas diretrizes da Resolução nº 91/2008 do CNRH que trata de procedimentos gerais para o
enquadramento dos corpos de água e a Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece o
enquadramento dos corpos d’água em classes de uso e conservação.
5.2.1

Diagnóstico
Seleção dos Rios

Os aspectos a serem considerados para a seleção dos corpos d’água devem ser estabelecidos em
conformidade com o órgão gestor de recursos hídricos, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os
CBH. Além disso, é recomendada a realização de consultas públicas nas UHGs para o conhecimento
dos aspectos e impactos que atingem diretamente a população ribeirinha e usuária da água para a
inclusão de outros cursos d’água de interesse ao enquadramento que não haviam sido selecionados
previamente. Essa ação visa garantir o enquadramento de todos os corpos hídricos de importância social,
econômica e ambiental em determinada UHG.
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Para auxiliar nesta etapa, foram destacados os principais rios contidos em cada UHG como
sugestão para as metas a curto prazo relacionadas ao enquadramento dos cursos d’água (TABELA 5.5).
TABELA 5.5 - LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS RIOS ESTADUAIS NAS UHGS
Bacia hidrográfica

Unidade Hidrográfica de Gestão
Alto Guaporé
Médio Guaporé

Guaporé

Rio Branco e Colorado

Baixo Guaporé

Mamoré

Mamoré

Abunã

Mamoré
-

Madeira

Alto Madeira
Margem Esquerda Jamari
Baixo Jamari

Jamari
Margem Direita Jamari
Baixo Machado
Rio Jaru
Machado
Médio Machado

Alto Machado
Roosevelt

Roosevelt

Principais rios estaduais
Vermelho
Escondido
Verde
Corumbiara
Colorado
Branco
São Miguel
Cautarinho
São Domingos
Cautário
Sotério
Novo
Pacaas Novas
Ouro Preto
Laje
Jaci Paraná
Ribeirão
Mutum Paraná
Candeias
Baixo Jamari
Alto Jamari
Preto Crespo
Massangana
Baixo Machado
Jacundá
Machadinho
Rio Jaru
Médio Machado
Urupá
Muqui
Rolim de Moura
Pimenta Bueno
Comemoração
-

Ademais, abaixo sugere-se alguns aspectos a serem considerados na identificação dos cursos a
serem enquadrados. Importa destacar que - a definição destes aspectos deve ser realizada com os órgãos
gestores dos recursos hídricos.
•

Rios mananciais de abastecimento público;

•

Rios que cruzam áreas urbanas;

•

Rios que cruzam Unidades de Conservação;

•

Rios localizados em terras e/ou aldeias indígenas;

•

Rios que cruzam florestas estaduais;

•

Rios receptores de efluentes (industriais, domésticos, rural, piscicultura, dentre outros);

•

Rios com elevada captação concedida pela outorga de direito de uso das águas;

•

Demandas futuras obtidas do cenário de referência.
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Desta maneira, visando facilitar este processo, foram sintetizados os rios que apresentam alguns
dos fatores acima mencionados (TABELA 5.6). É importante destacar que os rios em UCs e TIs devem
ser revistos periodicamente, conforme as atualizações do ZEE/RO e a criação/extinção de UCs.
TABELA 5.6 - LEVANTAMENTO DOS RIOS PARA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS
Situação

Rios com outorga para
Abastecimento público

Rios com outorga para
lançamentos de efluente
Rios que interceptam áreas
edificadas

Nome dos rios
Córrego Três de Novembro; Igarapé Araçá; Igarapé Branco; Igarapé do Paraíso; Igarapé Mandi; Igarapé
Molim; Igarapé Norte Sul; Igarapé Palmeira; Igarapé Santa Cruz; Igarapé São Carlos; Igarapé Soledade;
Ribeirão Arenito; Ribeirão Riachuelo; Rio Bananeiras; Rio Belém; Rio Boa Vista; Rio Branco; Rio Candeias;
Rio da Laje; Rio Jamari; Rio Jaru; Rio Ji-paraná ou Machado; Rio Pardo; Rio Rolim de Moura; Rio São
Domingos; Rio São Francisco; Rio Uimeerê; Rio Urupá; Riozinho Riozinho.
Braço Sul Rio Branco; Córrego Bamburro; Igarapé Jassuarana; Igarapé Mandi; Igarapé Nazaré; Igarapé Pires
de Sá; Igarapé Xibutaí; Rio Belo; Rio Branco; Rio Candeias; Rio das Garças; Rio Jamari; Rio Jaru; Rio
Machado; Rio Trincheira; Rio Urupá.
Machado; Urupá; Anta Atirada; Jaru; Pimenta Bueno; Jamari.

Córrego Bacabalzinho; Igarapé Abacaxi; Igarapé Acaia; Igarapé Água Azul; Igarapé Azul; Igarapé Belo
Horizonte; Igarapé Boa Vista; Igarapé Bom Futuro; Igarapé Braço Direito do Rio Turum; Igarapé Buití;
Igarapé Caripuninhas; Igarapé Colocação; Igarapé Concórdia; Igarapé Consuelo; Igarapé Crente; Igarapé
Cumitaú; Igarapé Cumitripano; Igarapé Cuniã; Igarapé da Ambição; Igarapé da Anta; Igarapé da Divisa;
Igarapé da Gruta; Igarapé da Onça; Igarapé da Providência ou Cachoeira; Igarapé das Abelhas; Igarapé
Dezessete de Fevereiro; Igarapé do Atoleiro; Igarapé do Deserto; Igarapé do Milagre; Igarapé Dois Irmãos;
Igarapé Duas Nações; Igarapé Esperança; Igarapé Forquilha; Igarapé Fortaleza; Igarapé Grande; Igarapé
Itamarati; Igarapé Japim; Igarapé Japo; Igarapé Jatuarana; Igarapé Juruá; Igarapé Juruazinho; Igarapé Loreto;
Igarapé Manduquinha; Igarapé Maparaná; Igarapé Maracanã; Igarapé Miriti; Igarapé Mucura; Igarapé Norte
Sul; Igarapé Novo Mundo; Igarapé Oriente; Igarapé Pinotes; Igarapé Preto; Igarapé Quatro Galhos; Igarapé
Rios que interceptam UCs
Repartição; Igarapé Repartimento; Igarapé Santa Cruz; Igarapé Santo André; Igarapé Santo Inácio; Igarapé
São Francisco; Igarapé São João; Igarapé São João ou Branco; Igarapé Sapoti; Igarapé Sumidor; Igarapé
Surubim; Igarapé Taboca do Preto; Igarapé Traçadal; Igarapé Trindade; Igarapé Tucunaré; Igarapé Verde ou
Jenipapo; Igarapé Vertente; Igarapé Xipingal; Ribeirão Ouro Fino; Rio Alto Jamari; Rio Apitã; Rio Aponiã;
Rio Bacia Rica ou São Simão; Rio Branco; Rio Cantario; Rio Capivari; Rio Cararcol; Rio Caripunas; Rio
Colorado; Rio Corumbiara; Rio Curica; Rio dos Veados; Rio Formoso; Rio Jaci Paraná; Rio Jacundá; Rio
Jamari; Rio Jiparaná ou Machado; Rio João Câmara ou Igarapé Bra; Rio Juruá; Rio Machadinho; Rio
Massaco; Rio Mequém; Rio Miriti; Rio Muqui; Rio Negro; Rio Novo; Rio Ouro Preto; Rio Pacaás Novos;
Rio Pardo; Rio Preto; Rio Preto do Crespo; Rio Repartimento; Rio Ricardo Franco; Rio São Francisco; Rio
São Lorenço; Rio São Miguel; Rio Sotério; Rio Tarumã; Rio Terebito; Rio Urupá; Rio Verde.
Arroio Santa Cruz; Córrego Rubiacea; Igarapé Acaia; Igarapé Água Azul; Igarapé Água-branca; Igarapé Anta
Gorda; Igarapé Bananeiras; Igarapé Belo Horizonte; Igarapé Boa Vista; Igarapé Caio Espíndola; Igarapé
Cigana; Igarapé Colorado; Igarapé Conceição; Igarapé Consuelo; Igarapé Cujubim; Igarapé Cumitaú; Igarapé
Cumitripano; Igarapé da Coca; Igarapé da Divisa; Igarapé da Gruta; Igarapé da Prainha; Igarapé da
Providência ou Cachoeira; Igarapé da Trincheira; Igarapé Dezessete de Fevereiro; Igarapé do Meio; Igarapé
Dois Irmãos; Igarapé Espanhol; Igarapé Esperança; Igarapé Estirão; Igarapé Fortaleza; Igarapé Grande;
Igarapé Ipiranga; Igarapé Jutuarana; Igarapé Lajes; Igarapé Lourdes; Igarapé Norte Sul; Igarapé Perdido;
Igarapé Preto; Igarapé Providência; Igarapé Repartição; Igarapé Santo André; Igarapé Santo Inácio; Igarapé
São Domingos; Igarapé São Francisco; Igarapé São João; Igarapé São João ou Branco; Igarapé São Luís;
Igarapé São Pedro; Igarapé São Raimundo; Igarapé Sapoti; Igarapé Serra Azul; Igarapé Sete de Setembro;
Rios que interceptam Terras
Igarapé Sumidor; Igarapé Surubim; Igarapé Taboca; Igarapé Vinte e Dois de Outubro; Igarapé Volta Grande;
indígenas
Igarapé Xipingal; Ribeirão Água-branca; Ribeirão Buritirana; Ribeirão Dez de Maio; Ribeirão Taboca;
Ribeirão Taunay; Rio Alto Jamari; Rio Anari ou Nariz; Rio Apitã; Rio Bacia Rica ou São Simão; Rio
Bananeiras; Rio Borboleta; Rio Branco; Rio Canaã; Rio Candeias; Rio Cantario; Rio Capitão Cardoso; Rio
Capivara; Rio Carumixaru ou Festa da Ban; Rio Colorado; Rio Curumixaru; Rio da Dúvida; Rio da Laje; Rio
das Garças; Rio do Ouro; Rio Formoso; Rio Fortuna; Rio Igarapé Água Azul; Rio Jaci Paraná; Rio Jamari;
Rio Jaru; Rio João Câmara ou Igarapé Bra; Rio Marmelo; Rio Massaco; Rio Muqui; Rio Mutumparaná; Rio
Negro; Rio Nova Floresta; Rio Novo; Rio Omere; Rio Ouro Preto; Rio Pacaás Novos; Rio Pimenta Bueno;
Rio Quatorze de Abril; Rio Ribeirão; Rio Ricardo Franco; Rio São Bartolo; Rio São Francisco; Rio São
Miguel; Rio São Pedro; Rio Sotério; Rio Taboca; Rio Tarumã; Rio Tenente Marques; Rio Terebito; Rio
Toledo; Rio Urupá; Rio Verde.

Determinação dos Usos Preponderantes

A determinação dos usos preponderantes dos cursos d’água selecionados deve ser realizada com
base no levantamento das demandas hídricas e lançamentos de efluentes, de acordo com os dados do
Cadastro de Outorga e outras entidades, como companhias de saneamento, relacionado também com os
usos preponderantes por classes definidos na Resolução CONAMA nº 357/2005.
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Cabe ressaltar que - o enquadramento dos corpos hídricos deve ser definido pelos usos
preponderantes mais restritivos da água, atuais ou pretendidos, devendo, portanto, ser realizada a
delimitação dos trechos de rios em função dos usos mais restritivos existentes em cada trecho, dentre os
usos preponderantes considerados.
Diagnóstico da Qualidade da Água

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, os quais evidenciam
as principais características físicas, químicas e biológicas da bacia de onde os dados foram coletados
(VON SPERLING, 2005).
Os parâmetros para representar a qualidade da água dependem da disponibilidade dos dados das
estações de monitoramento e dos parâmetros outorgados, podendo ser: oxigênio dissolvido (OD),
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliforme fecal, fósforo total, nitrogênio amoniacal, dentre
outros. Além dos parâmetros, podem ser avaliados também índices, tal como o Índice de Qualidade da
Água (IQA), calculado pelo produtório ponderado dos seguintes parâmetros indicadores de qualidade
da água: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias,
20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. A qualidade
da água determinada segundo o valor do IQA varia em uma escala de 0 a 100, para as categorias ótima,
boa, regular, ruim e péssima.
5.2.2

Prognóstico
Estabelecimento dos Parâmetros de Qualidade da Água para o Enquadramento

Conhecidos os padrões de qualidade dos rios atuais e estabelecidas as classes de qualidade
desejadas, as metas progressivas devem considerar a capacidade de diluição dos corpos hídricos e limitar
as cargas lançadas superficialmente através dos efluentes. Para isto, o sistema de classes do
enquadramento, estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005, expressa o conjunto de
parâmetros e valores limitantes para as determinadas classes a qual os cursos d’água devem estar
enquadrados.
A quantidade de carga a ser reduzida em determinado rio é comumente uma das metas
estabelecidas quando se deseja melhorar a classe de qualidade de determinado rio. Para a determinação
deste valor, é calculada a diferença entre a carga pontual estimada através dos usos preponderantes da
água e respectivos lançamentos, pela carga difusa previstas na bacia hidrográfica, ambos verificados nos
cenários futuros, e a carga máxima que pode ser recebida pelos corpos hídricos. Este último aspecto é a
capacidade máxima de autodepuração dos corpos d’água, considerando-se os parâmetros limites
estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011 (CONAMA 2005; 2011)
Devem ser definidos parâmetros mínimos para serem monitorados e controlados tanto na
proposição do enquadramento quanto nas metas intermediárias para alcançá-lo. Em uma situação ideal,
sugere-se a utilização do oxigênio dissolvido (OD) e da demanda bioquímica por oxigênio (DBO). Além
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disso, devem ser consideradas as peculiaridades de cada bacia hidrográfica e UHG, assim como dos
usos preponderantes das águas, devendo ser agregados parâmetros específicos desde que estabelecida
sua relação com as metas de enquadramento. Cabe ao poder público o monitoramento periódico dos
parâmetros selecionados para subsidiar as propostas de enquadramento.
Conforme verificado no RE 01, no item referente a qualidade da água superficial, os parâmetros
OD e pH são os únicos analisados em todas as estações de qualidade de água da rede de monitoramento.
Dessa maneira, para a definição dos parâmetros mínimos, deve-se levar em consideração a realidade do
monitoramento local. A TABELA 5.7, extraída do RE 01, apresenta a concentração mínima, máxima e
média de OD e pH nas estações de qualidade da água nos rios estaduais de Rondônia. Destaca-se que
atualmente a SEDAM, em parceria com a ANA, faz as medições de descarga líquida e análise da
qualidade das águas através do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água
(QUALIÁGUA).
TABELA 5.7 - CONCENTRAÇÃO DE OD E PH NAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA
Estação
15135000
15170000
15180000
15190000
15248010
15430000
15431000
15432000
15445000
15490500
15550000
15552600
15558000
15558200
15558500
15558700
15559000
15560000
15562000
15564000
15565000
15575000
15580000
15590000

Rio
Corumbiara
Antigo
Branco
São Miguel
São Francisco
Ouro Preto
Jamari
Branco
Massangana
Preto do Crespo
Candeias
Candeias
Comemoração
Apedia ou
Pimenta Bueno
Pirarara
Urupa
Palmeiras
Ji-Paraná ou
Machado
Ji-Paraná ou
Machado
Boa Vista
Jaru
Jaru
Machadinho
Ji-Paraná ou
Machado
Jacundá

N*

OD (mg/L)
Mín.
Méd.

Máx.

pH
N

Mín.

Méd.

Máx.

7

6,80

7,48

9,22

8

6,16

6,69

7,62

18
10
8
21
53
24
20
14
10
24
61

3,64
4,13
4,00
3,60
1,45
2,84
3,80
2,45
4,77
3,17
2,90

6,13
5,88
5,20
5,18
5,31
6,31
6,36
5,79
6,86
5,70
5,38

8,36
8,08
6,44
7,87
9,10
8,71
9,50
10,30
8,20
7,90
10,42

19
11
9
24
89
30
23
17
13
51
67

5,63
5,42
5,43
4,28
4,36
5,33
5,50
5,48
5,68
5,00
4,40

6,87
5,91
6,13
5,43
6,40
6,22
6,15
6,00
6,50
6,25
5,91

8,13
6,76
7,16
6,68
10,04
7,22
6,90
6,80
7,16
10,10
6,80

63

1,41

5,68

8,80

70

4,40

6,04

7,49

3
12
8

6,69
3,30
3,15

7,06
6,44
6,22

7,30
9,17
7,65

3
15
11

6,21
6,17
5,71

6,83
6,61
6,24

7,53
7,63
6,92

16

2,66

6,00

8,39

23

5,79

6,33

7,33

59

2,90

5,65

9,17

89

4,40

6,32

10,80

8
13
28
21

6,30
5,99
1,97
2,00

6,89
7,84
6,26
5,66

7,67
11,60
9,82
10,00

10
17
34
22

5,34
6,22
4,70
5,25

6,40
6,75
6,43
5,95

6,99
7,79
7,50
7,03

37

3,40

5,52

10,20

42

5,09

6,10

7,40

16

4,10

6,66

8,50

17

4,40

5,72

6,70

*N – número de registros

Os valores limites de pH definidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para os rios de classe
2 são de 6 a 9. As variações no pH determinam as condições ácidas ou básicas do meio aquático, afetando
a vida aquática e também o tratamento da água e efluentes. A partir dos dados analisados para as estações
de monitoramento, pode-se observar que das 24 estações, 5 apresentam pH médio inferior ao limite
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mínimo estabelecido. O menor valor constatado, de 4,28, foi observado para a estação 15248010, no
Rio Ouro Preto, e o maior valor, de 10,8, para a estação 15560000 no Rio Machado.
A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece que as concentrações de OD devem ser
superiores a 5 mg/L em qualquer amostra; portanto, valores baixos de OD são indicativos da presença
de matéria orgânica. Em relação aos dados mínimos de OD, apenas as estações 15135000 (Rio
Corumbiara Antigo), 15558200 (Rio Pirarara), 15562000 (Rio Boa Vista) e 15564000 (Rio Jaru)
apresentaram concentrações superiores a 5 mg/L, ressaltando-se, entretanto, o número reduzido de
registros nestas estações. Valores inferiores a 2 mg/L, caracterizando situação de mortandade para
peixes, foram observados para as estações 15430000 (Rio Jamari), 15558000 (Rio Apedia/Pimenta
Bueno) e 155565000 (Rio Jaru).
Estabelecimento da vazão de Referência para o Enquadramento

A Resolução CONAMA nº 357/2005 não especifica a vazão de referência para os critérios de
enquadramento. Dessa maneira, a definição deste critério deve ser realizada na esfera da bacia
hidrográfica, dado que as vazões dos rios são influenciadas pela sazonalidade, e isto afeta diretamente
na concentração de diluição das cargas. A condição mais crítica é a de estiagem, quando a capacidade
de diluição das vazões nos rios é limitada pelas vazões baixas.
Sendo o enquadramento uma meta para o atendimento de uma determinada classe de um rio e
objetivando-se que esta meta seja alcançada na maior parte do tempo, é pertinente a utilização de vazões
de permanência, cuja relação se dá com a sua duração no tempo. No contexto das recomendações dos
critérios para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, e em consonância com
a sugestão dos critérios de outorga, propõe-se a vazão de referência para o enquadramento,
minimamente, os critérios apresentados na TABELA 5.8 para cada uma das regiões. Estes valores são
baseados no método proposto na definição dos critérios de outorga, realizado a partir da análise de cada
UHG separadamente, visando a proposição de valores compatíveis com a realidade observada.
TABELA 5.8 - VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA O ENQUADRAMENTO PROPOSTOS
UHG

Vazão de referência para o enquadramento

Alto Rio Madeira
Margem Esquerda do Rio Madeira
Médio Rio Madeira
Baixo Rio Madeira
Alto Rio Machado
Médio Rio Machado
Rio Jaru
Baixo Rio Machado
Alto Rio Jamari
Margem Direita Rio Jamari
Margem Esquerda Rio Jamari
Baixo Rio Jamari
Rio Roosevelt
Baixo Rio Guaporé
Médio Rio Guaporé
Rio Branco e Colorado
Alto Rio Guaporé

30% Q95%
40% Q95%
20% Q95%
40% Q95%
30% Q95%
20% Q95%
20% Q95%
30% Q95%
40% Q95%
20% Q95%
30% Q95%
30% Q95%
40% Q95%
30% Q95%
30% Q95%
30% Q95%
20% Q95%
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UHG

Vazão de referência para o enquadramento

Rio Mamoré
Rio Abunã

40% Q95%
30% Q95%

Destaca-se que as porcentagens indicadas são sugestões baseadas em estudos simplificados para
as propostas de enquadramento, sendo o estabelecimento e a utilização destas somente após estudos
detalhados. Ademais, destaca-se que a utilização da Q95% sazonal, conforme análise realizada, permitiria
o lançamento de cargas superiores no período chuvoso dada a maior disponibilidade hídrica para a
diluição dos efluentes.
Cenários da Qualidade da Água

No prognóstico deverão ser realizadas projeções das cargas poluidoras dos recursos hídricos,
considerando horizontes de curto, médio e longo prazos.
5.2.3

Proposta de Enquadramento
Nesta etapa deve-se elaborar a Matriz de Enquadramento, relacionando os corpos hídricos

selecionados, usos preponderantes da água por trecho, fontes de poluição, condição atual de qualidade
da água, classe atual de enquadramento de acordo com a análise de qualidade da água, proposta de
enquadramento a ser alcançada e as metas de qualidades da água para atendimento da classe proposta.
5.2.4

Programa de Efetivação do Enquadramento
Integração do Enquadramento dos Rios de Domínio Estadual e Federal

Os CBH, além de agirem diretamente na aprovação das propostas de enquadramento dos corpos
d’água, atuam na compatibilização destes critérios nos rios de domínio do Estado e da União. Dessa
maneira enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos dos rios, conforme a Resolução
CONAMA nº 357/2005, sugere-se a adoção da Classe 2 como referência para a definição das metas
intermediárias previstas no Programa para Efetivação do Enquadramento.
Qualidade da Água em Pontos Específicos

Tanto para a proposição do enquadramento dos corpos hídricos quanto para o controle da
efetividade das metas estabelecidas, é necessário o monitoramento da qualidade das águas em
determinados locais estratégicos. Deve-se conhecer a concentração dos parâmetros mínimos a montante
e, se possível, a jusante da seção a ser enquadrada.
A determinação dos parâmetros mínimos a montante serve para estabelecer as condições
naturais da seção a ser enquadrada e, assim, determinar a capacidade máxima de autodepuração do rio.
As cargas poluidoras pontuais são controladas pelo processo de outorga de lançamento de efluentes, de
modo a permitir o cálculo de sua diluição, e as futuras são estimadas com base nos cenários definidos
nos planos de bacias hidrográficas. Nos casos em que não há monitoramento nos pontos específicos, é
necessária a realização de coletas e análises da água em laboratórios.
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Nesse sentido, para subsidiar a proposta de enquadramento, é necessária a realização de
campanhas de medição de vazão, coletas e análises da qualidade da água. Essas coletas devem ser
realizadas em períodos estratégicos que abranjam as diferentes situações hidrológicas das UHG, de
modo a representar a variação sazonal. Devem ser realizadas análises de pelo menos os parâmetros
mínimos definidos para o enquadramento.
5.3

COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos da Lei nº 9.433/1997 e do

Decreto Estadual nº 10114/2002. Um dos objetivos deste instrumento é reconhecer a água como bem
econômico e demonstrar ao usuário uma indicação do seu real valor, levando-se em consideração o
volume de água outorgado, a finalidade do uso e a característica dos efluentes lançados.
Outro objetivo deste instrumento é incentivar a racionalização do uso da água. A agregação de
um valor econômico referente ao montante de água consumido gera a valorização por parte do usuário
e o consequente racionamento do recurso. Além disso, este recurso pode ser utilizado para disciplinar a
localização dos usuários visando a conservação dos recursos hídricos de acordo com as classes definidas
na proposta de enquadramento, incentivar a melhoria dos níveis de qualidade dos efluentes lançados e,
com destaque, obter recursos financeiros para a execução dos planos e diretrizes contemplados nos
planos de bacias hidrográficas.
Assim, o retorno financeiro referente a cobrança pelo uso da água deve ser aplicado na bacia
hidrográfica em que foram gerados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras
incluídas nos planos de recursos hídricos. Ademais, é destacado no Decreto Estadual nº 10.114/2002
que o recurso pode ser utilizado no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos
órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo este
montante limitado em 7,5% do total arrecadado. Dessa maneira, o total arrecadado pela água concedida
aos usuários em determinada bacia hidrográfica retorna quase que integralmente para investimentos que
visam a manutenção e melhoria dos corpos hídricos locais.
A água é um recurso limitado, de domínio público e dotado de valor econômico. Nesse sentido,
a cobrança pelo uso da água não deve ser atribuída como um imposto ou uma taxa. Trata-se de uma
retribuição por parte do usuário à sociedade por usar de maneira privativa um recurso de uso comum.
Esse retorno financeiro garante a independência decisória dos CBH e, portanto, deve ser implantado por
bacia hidrográfica a partir das propostas dos respectivos CBHs.
Estão sujeitos à cobrança pelo uso da água, conforme a Lei nº 9.433/1997, os mesmos usuários
sujeitos a outorga do direito de uso das águas, ou seja, aqueles que necessitem de autorização para:
derivação ou captação para consumo final e extração de água de aquífero subterrâneo; lançamento de
efluentes; aproveitamento de potenciais hidrelétricos; outros usos que alterem a quantidade ou a
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qualidade da água. No geral, os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos são segregados
entre o pagamento pela água captada, pagamento pela água consumida, podendo variar conforme o setor
de usuário, pagamento pelo lançamento de cargas e aproveitamento hidrelétricos.
Os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso da água deve ser proposto pelos CBH após
discussões com a participação dos CBHs de localidades vizinhas, os usuários dos diversos setores, o
órgão gestor e os demais interessados. Além disso, a implementação inicia-se efetivamente após
aprovação destes pelos respectivos Conselhos de Recursos Hídricos nacionais e estaduais, conforme
domínio da bacia.
A medida do valor de troca do uso da água por parte do usuário é o preço a ser definido. A
definição deste preço unitário é uma tarefa complexa e deve considerar fatores sociais, econômicos e
políticos, não sendo estabelecido puramente por um modelo racional e devendo ser discutido no âmbito
dos CBH juntamente com os setores usuários da água, das organizações civis e dos poderes públicos.
Além disto, deve-se considerar que o estabelecimento deste preço deve incentivar a racionalização do
uso da água através da mudança do comportamento por parte do usuário. A fórmula geral da Cobrança,
conforme exposto no 2º Caderno de Capacitação de Recursos Hídricos da ANA e reproduzido abaixo,
possui 3 principais componentes: o preço unitário "𝑃", dado em R$ por m³ de água ou kg de carga
lançada; a "𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜", que visa quantificar o uso da água; e o "𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒", um componente
opcional que visa adaptar os mecanismos a objetivos ou casos específicos.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 × 𝑃 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Segundo informado no site da ANA, de domínio da União, a cobrança foi implementada nas
bacias dos Rios Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco, Doce, Paranaíba e Rio
Verde Grande. Entretanto, o primeiro caso a implantar integralmente em todos os corpos hídricos a
cobrança pelo uso das águas foi a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).
Embora os mecanismos já aprovados não sofram grandes variações de uma bacia hidrográfica
para outra, tem-se utilizado como referência para simulações da arrecadação da cobrança pelo uso dos
corpos hídricos os mecanismos estabelecidos pelo Comitê PCJ.
Tendo em vista que no Estado de Rondônia a cobrança pelo uso da água não está implementada
em nenhuma bacia hidrográfica, para fornecer diretrizes gerais e uma estimativa do potencial de
arrecadação global das bacias estaduais e federais contidas no Estado, utilizou-se como referência os
mecanismos e valores propostos pelo Comitê PCJ (Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 025/05 e
078/07). Dessa forma, no próximo item apresenta-se tal mecanismo de maneira simplificada.
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5.3.1

Mecanismos de Cobrança
Preço Unitário

A discussão dos preços unitários a serem cobrados são subsidiadas pelos estudos sobre o
potencial de arrecadação e mediante o impacto em relação aos usuários. O Comitê PCJ adota o Preço
Unitário Básico (PUB) como o preço de troca do uso das águas. A TABELA 5.9 apresenta os valores
propostos em 2013 e reajustados para 2016. É estabelecido que o valor mínimo adotado para o
pagamento anual é de R$ 20. Além disto, são consideradas insignificantes as captações de água
superficiais que não ultrapassem 5 m³/dia (0,05 L/s)
TABELA 5.9 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO
Tipo de uso

PUB

Unidade de medida

Valor (R$) 2013

Valor (R$) 2016

Captação, extração e derivação de
água bruta
Consumo de água bruta
Lançamento de carga orgânica DBO
Transposição de bacia

PUBcap

R$/m³

0,01

0,0127

PUBcons
PUBDBO
PUBtransp

R$/m³
R$/kg
R$/m³

0,02
0,1
0,15

0,0255
0,1274
0,0191

Fonte: PCJ (2016)

Coeficientes Multiplicadores

Os coeficientes multiplicadores são opcionais e visam adaptar os mecanismos de cobrança às
particularidades dos usos da água de cada bacia hidrográfica. Estes devem ser definidos nos CBHs,
juntamente com as câmaras técnicas e os demais usuários. A exemplo, os CBHs podem definir um
coeficiente que estimule a adoção de tecnologias mais eficientes para a captação e transporte das águas,
assim como diferenciar o valor do pagamento em função da classe de uso do corpo hídrico, mantendo
pagamentos maiores em trechos cuja classe de enquadramento exige uma melhor qualidade d’água.
Além disso, estes coeficientes permitem ponderar o peso econômico e o consumo de água de cada setor
usuário das bacias hidrográficas, de modo a diferenciar regiões críticas em termos do balanço hídrico.
Os coeficientes definidos pelo Comitê PCJ estão apresentados no próximo item, juntamente com
a base de cálculo.
Base de Cálculo:

Na metodologia apresentada a base de cálculo é dividida basicamente entre: (i) água captada;
(ii) água consumida; (iii) lançamento de efluentes; (iv) transposição de bacias. A cobrança pela água
para os aproveitamentos hidrelétricos é realizada com base em mecanismos definidos pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Estes fatores são balanceados por coeficientes multiplicadores
específicos conforme o setor do usuário. Em resumo, o mecanismo de cobrança pela água captada e
consumida nas bacias do PCJ é dividido entre os setores rural e os demais setores. No setor rural,
conforme definição pelo Comitê PCJ, enquadra-se os usuários referentes à irrigação, uso agropecuário,
aquicultura e criadores de animais. Dentre os demais setores enquadram-se os usos para abastecimento
público, indústrias, mineração, dentre outros.
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Pagamento anual pela água captada (exceto setor rural)
Dado que nem sempre os usuários outorgados utilizam toda a vazão outorgada devido às
incertezas ao clima, mercado de consumo e crescimento da população, definiu-se que a cobrança deve
estar vinculada à outorga, porém com uma espécie de “folga”, que é a diferença entre a vazão outorgada
e a vazão efetivamente utilizada. Como não se constitui de um uso efetivo, justifica-se que o valor da
cobrança deva ser menor, sendo introduzidos os coeficientes 𝐾𝑜𝑢𝑡 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 , conforme:
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = (𝐾𝑜𝑢𝑡 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 × 𝑄𝑚𝑒𝑑 ) × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝 × 𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = Pagamento pela captação de água (R$/ano)
𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 = Volume de água captado (m³/ano) segundo valores outorgados
𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝 = Preço Unitário Básico para captação superficial (R$/m³)
𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d’água, sendo igual a 1,0 para
classe 1; 0,9 para classes 2 e 3; 0,7 para classe 4.
𝐾𝑜𝑢𝑡 = Peso atribuído ao volume anual de captação outorgado;
𝐾𝑚𝑒𝑑 = Peso atribuído ao volume anual de captação medido;
𝐾𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = Peso atribuído ao volume anual disponibilizado no corpo d’água;
𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 = Volume de água captado segundo a medição (m³/ano)

Os coeficientes 𝐾𝑚𝑒𝑑 , 𝐾𝑜𝑢𝑡 variam conforme os valores da relação 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 .
a. 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 > 0,7; 𝐾𝑜𝑢𝑡 = 0,2 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 = 0,8
b. 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 < 0,7; 𝐾𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 1
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = [(0,2 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 + 0,8 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑
+ 𝐾𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 × (0,7 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 )] × 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 × 𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
c. Quanto não existir medição de volumes captados, 𝐾𝑜𝑢𝑡 = 1 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 = 0
d. 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 > 1; 𝐾𝑜𝑢𝑡 = 0 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 = 1, sendo necessária a retificação da outorga de direito de
uso de recursos hídricos.
Pagamento anual pela água consumida (exceto irrigação)
A água efetivamente consumida, a exceção da irrigação, é cobrada conforme a equação abaixo:
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑇 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇 ) × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 × (𝑄𝑐𝑎𝑝 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇 )
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = Pagamento pelo consumo de água (R$/ano)
𝑄𝑐𝑎𝑝 = Volume de água captado (m³/ano) em corpos de domínio da União
𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇 = Volume de água captado (m³/ano) em corpos de domínio da União, do Estado e captados diretamente em
redes concessionarias dos sistemas de distribuição de água.
𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇 = Volume de água lançado total (m³/ano)
𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇 = Volume de água consumido (m³/ano)
𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 = Preço Unitário Básico para o consumo (R$/m³)
𝑄𝑐𝑎𝑝 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇 = relação entre o volume anual de água captado em corpos d’água de domínio da União e o volume
anual de água captado total (para ponderar a cobrança pelo consumo entre a União e os Estados)
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Pagamento anual pela água consumida na irrigação
Para o caso específico da irrigação, que entra no setor rural, é adotado um coeficiente que visa
ponderar o valor cobrado com base na eficiência do sistema adotado com o coeficiente multiplicador
𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 . Essa ação visa incentivar os usuários a adoção de tecnologias que visem minimizar as perdas

de água.
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 × 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = Pagamento pelo consumo de água para irrigação (R$/ano)
𝑄𝑐𝑎𝑝 = Volume de água captado (m³/ano)
𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 = Preço Unitário Básico para o consumo de água (R$/m³)
𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = Coeficiente que visa quantificar o volume de água consumido com base nos valores de eficiência
estabelecidos na Resolução ANA nº 707 para cada tecnologia de irrigação, conforme TABELA 5.10. Na ausência
desta informação, usa-se 0,5.
TABELA 5.10 – COEFICIENTE 𝐊 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 PARA PAGAMENTO DO USO DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
Sistema de Irrigação

𝑲𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐

Gotejamento
Micro aspersão
Pivô central
Tubos perfurados
Aspersão convencional
Sulcos
Inundação

0,95
0,90
0,85
0,85
0,75
0,60
0,50

Pagamento anual pela água captada e consumida no setor rural
O pagamento pelo uso da água no setor rural foi tratado de maneira diferenciada visando
incentivar investimentos por parte dos próprios usuários em ações que visem a melhoria da qualidade e
da quantidade de água e do regime fluvial.
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 ) × 𝐾𝑡
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = Pagamento pela captação e consumo de água no setor rural (R$/ano)
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = Pagamento pela captação de água (R$/ano)
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = Pagamento pelo consumo de água (R$/ano)
𝐾𝑡 = coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água na propriedade rural. Definido
previamente sendo igual a 0,1 para os usuários que não se enquadram dentre os irrigantes.

Para os usuários de irrigação, o 𝐾𝑡 visa levar em consideração a tecnologia adotada, conforme
TABELA 5.11. Caso não haja esta informação, adota-se 𝐾𝑡 =0,5.
TABELA 5.11 – COEFICIENTE 𝐊 𝐭 PARA PAGAMENTO DO USO DA ÁGUA NO SETOR RURAL PARA IRRIGAÇÃO
Sistema de Irrigação

𝑲𝒕

Gotejamento
Micro aspersão
Pivô central
Tubos perfurados
Aspersão convencional
Sulcos
Inundação

0,05
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,50
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Pagamento anual pelo lançamento de carga orgânica
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐷𝐵𝑂 = 𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂 × 𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂 × 𝐾𝑙𝑎𝑛ç 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 × 𝐾𝑃𝑅
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐷𝐵𝑂 = Pagamento pelo lançamento de carga orgânica (R$/ano)
𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂 = Preço Unitário Básico para o lançamento de efluentes (R$/kg)
𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂 = Carga de DBO lançada, em kg/ano. 𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂 = 𝐶𝐷𝐵𝑂 × 𝑄𝑙𝑎𝑛ç 𝐹𝑒𝑑 , sendo 𝐶𝐷𝐵𝑂 = Concentração média anual
de DBO lançada em kg/m³ e 𝑄𝑙𝑎𝑛ç 𝐹𝑒𝑑 = Volume anual de água lançado (m³/ano).
𝐾𝑙𝑎𝑛ç 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo receptor. Definido previamente
como igual a 1, podendo ser revisto nas novas propostas de enquadramento.
𝐾𝑃𝑅 = Coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção (PR) da DBO na estação de tratamento de
efluente,

Os valores de K PR devem ser apurados por meio de amostragem representativa dos efluentes
bruto e tratado, efetuada pelo usuário, e variam conforme:
a. PR = 80%: 𝐾𝑃𝑅 = 1
b. 80%<PR<95%: 𝐾𝑃𝑅 = (31-0,2.PR) /15
c. PR>95%: 𝐾𝑃𝑅 = 16-0,16.PR
Quando não declarado ou não comprovado pelo usuário o valor de PR superior a 80%, adota-se
K PR= 1.
Aproveitamento de Potencial Hidrelétrico
O valor cobrado pelo uso da água por aproveitamentos hidrelétricos (VALOR PCH ) deve seguir a
legislação federal e atos normativos das autoridades competentes. Regulamentado pela ANEEL, a
Compensação Financeira é um ressarcimento pela ocupação de áreas por usinas hidrelétricas e um
pagamento pelo uso da água na geração de energia.
Para os aproveitamentos hidrelétricos com capacidade instalada superior a 30 MW, ou seja, que
não se enquadram em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), o montante a ser pago corresponde a
6,75% do valor da energia gerada, de modo que 6% são destinados aos Estados, Municípios e Distrito
Federal que são atingidos pelas águas represadas ou que abrigam as instalações das usinas hidrelétricas,
também, aos órgãos da administração pública da União. O restante (0,75%) é destinado ao Ministério
do Meio Ambiente.
A ANEEL, além de ser responsável pelo recolhimento e distribuição do montante arrecadado, é
responsável por fixar a tarifa utilizada para o cálculo do pagamento pelo uso das águas por
aproveitamentos hidrelétricos, denominada Tarifa Atualizada de Referência (TAR). A equação abaixo
apresenta a equação utilizada para o cálculo.
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑃𝐶𝐻 = 6,75% × 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 × 𝑇𝐴𝑅
Transposição de água entre bacias
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (𝐾𝑜𝑢𝑡 × 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 × 𝑄 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑 ) × 𝑃𝑈𝐵𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 × 𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃 = Pagamento pela transposição de água (R$/m³)
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𝐾𝑜𝑢𝑡 = Peso atribuído ao volume anual de transposição outorgado;
𝐾𝑚𝑒𝑑 = Peso atribuído ao volume anual de transposição medido;
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑜𝑢𝑡 = Volume anual captado conforme outorga (m³/ano) em rios de domínio da União;
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑 = Volume anual captado conforme medição (m³/ano) em rios de domínio da União;
𝑃𝑈𝐵𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = Preço Unitário Básico para a transposição da bacia;
𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d’água.7

Os coeficientes K out , K med e K cap classe são os mesmos definidos para o pagamento pela água
captada, considerando Q transp out = Q cap out e Q transp med = Q cap med.
Valor TOTAL
O valor total que cada usuário de recursos hídricos deverá pagar referente à cobrança pelo uso
da água é calculado de acordo com a seguinte equação:
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐷𝐵𝑂 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑃𝐶𝐻 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑅𝑈𝑅𝐴𝐿
+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃 ) × 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = Pagamento anual pelo uso da água, referente a todos os usuários;
𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 = Coeficiente que leva em conta o efetivo retorno às Bacias do PCJ dos recursos arrecadados pela cobrança
do uso da água nos rios de domínio da União.

O coeficiente K gestão é definido como 1, podendo ser redefinido como igual a 0 caso não conste
na LDO para o ano subsequente as despesas relativas à aplicação das receitas da cobrança pelo uso de
recursos hídricos, ou quando houver o descumprimento por parte da ANA do contrato de gestão
celebrado entre a ANA e a entidade delegatória de funções da ABH.
5.3.2

Aquicultura em Rondônia
No Estado de Rondônia a atividade de aquicultura e piscicultura tem ganhado destaque nas

concessões de outorga do direito de uso das águas, em especial à aquicultura de tanque escavado. O
Estado lidera o ranking nacional da produção de peixe nativo de água doce em cativeiro, obtendo um
crescimento de 680% de 2010 a 2014, sendo tratada como o novo agronegócio na região (RONDÔNIA,
2015).
Embora no cadastro de usuários da água fornecidos pela SEDAM constam volumes anuais de
captação de água altíssimos para esta atividade, em termos absolutos, somente uma pequena porção é
efetivamente consumida. Nesse sentido, as divergências técnicas e discussões são recorrentes quanto à
definição se a aquicultura é um uso basicamente não consuntivo ou não, dado que é necessária uma
vazão de renovação da água dos tanques. Além disso, deve-se ter ressalvas em relação à qualidade da
água que retorna aos corpos hídricos devido as alterações físico-químicas. Torna-se consistente que estes
instrumentos de gestão considerem principalmente a qualidade das águas lançadas aos corpos hídricos
através de medições de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio (N) e fósforo (P), além de
outros fatores como a área do espelho d’água, evaporação, precipitação na área e técnicas de manejo.
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A cobrança pelo uso da água é baseada no cadastro dos usuários que possuem concessão para
outorga. Segundo o Manual de Procedimentos Técnicos da ANA para a concessão de outorga, a
aquicultura em tanque escavado frequentemente necessita de outorga para captação de água por adução
e para o lançamento de efluentes, entretanto, comumente é solicitada somente uma destas outorgas. Esta
realidade é verificada no cadastro dos usuários fornecidos pela SEDAM do Estado de Rondônia.
O CNARH desenvolvido pela ANA e de obrigatoriedade para todos os usuários públicos e
privados que captam água, lançam efluentes ou realizam usos não consuntivos da água, apresenta um
componente específico para atividades de aquicultura em tanque escavado. O objetivo do cadastro é o
conhecimento da demanda pela água e assim subsidiar informações para a gestão dos recursos hídricos
de forma compartilhada entre os Estados e a União através da outorga do direito de uso, da cobrança
pelo uso da água e dos planos de recursos hídricos.
A planilha referente a este componente específico exige algumas informações de entrada, sendo
elas listadas abaixo. Com estas informações é possível calcular o volume de renovação, recirculação,
reenchimento, e de reposição dos tanques, e consequentemente o volume de água necessário anualmente
para a manutenção dos viveiros.
•

Área total do espelho d’água

•

Profundidade média

•

Taxa de renovação diária da água

•

Número de dias no ano com renovação de água

•

Volume que recircular diariamente

•

Número de vezes ao ano que o viveiro é esvaziado

•

Perda hídrica por evaporação e infiltração

•

Entrada adicional de água da chuva
Nesse sentido, para realizar de maneira adequada a cobrança pelo uso da água nas atividades de

aquicultura é necessário primeiramente o cadastro dos usuários com todas as informações necessárias
para a estimativa do volume de água captado e consumido anualmente. Além disto, para os pedidos de
outorga de lançamento de efluentes aos corpos hídricos, é necessário o conhecimento das concentrações
de fósforo, nitrogênio e DBO. Assim, dado que a cobrança pelo uso da água utiliza como base de cálculo
as informações provenientes no cadastro dos usuários da outorga, a implementação do instrumento
torna-se consistente somente com o conhecimento da captação e consumo efetivos da água.
O Estado de Rondônia, além da expansão já evidenciada nos últimos anos, possui um grande
potencial para permanecer crescendo economicamente nas atividades de aquicultura. Em vista disso e
das informações necessárias para a estimativa das águas efetivamente captadas, consumidas e lançadas
aos corpos hídricos anualmente, é indicado o estudo detalhado para o estabelecimento adequado de
mecanismos específicos para a cobrança pelo uso da água neste setor.
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5.3.3

Potencial de Arrecadação das Bacias Hidrográficas de Rondônia
Para a estimativa do potencial de arrecadação através da cobrança pelo uso da água no Estado

de Rondônia foi aplicado o mecanismo aprovado e implementado nas bacias dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (PCJ), descrito no item anterior. A simulação foi realizada visando estimar o montante
passível a ser arrecadado no ano de 2016.
Para isso, foram utilizadas as outorgas concedidas entre os anos de 2012 a 2016, partindo do
princípio que o período de validade mínimo das outorgas é de 5 anos. Os volumes anuais outorgados
foram extraídos do cadastro dos usuários da água, fornecidos pela SEDAM, para as diferentes
finalidades de uso.
Dado que os mecanismos referentes à arrecadação pelo aproveitamento hidrelétrico são regidos
pela ANEEL e o retorno do montante arrecadado não é destinado diretamente e integralmente aos CBH,
nesta simulação foram desconsideradas as contribuições deste setor. Da mesma forma, desconsiderouse as outorgas referentes ao setor da aquicultura, dada a falta de informações necessárias no cadastro
dos usuários da água do Estado de Rondônia.
Os coeficientes de multiplicação foram definidos conforme os mecanismos propostos
anteriormente, e apresentam-se de forma resumida nas TABELA 5.12, TABELA 5.13 e TABELA 5.14.
TABELA 5.12 – MECANISMO PARA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA EM RONDÔNIA
- MÚLTIPLOS USOS (EXCETO RURAL)
Valores dos
coeficientes adotados

‘

Equação

Água
captada

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝
× 0,9

𝐾𝑜𝑢𝑡 = 1 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 = 0
𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = 0,9

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑇
− 𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇 )
× 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠

Água
consumida

Observação
Parte-se do princípio de que não existe medição de
volumes captados
Dada a inexistência do enquadramento no Estado,
adota-se o valor do coeficiente referente à classe
2, conforme indicação da ANA

𝑄𝑐𝑎𝑝 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇 = 1

Não considerada a ponderação da cobrança pelo
consumo entre a União e os Estados

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝

TOTAL

TABELA 5.13 - MECANISMO PARA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA EM RONDÔNIA
– USO RURAL
‘

Equação

Água captada

Outros usos
Água
consumida

TOTAL

Irrigação

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝
× 0,9

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑇 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇 )
× 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠
× 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 ) × 𝐾𝑡

Valores dos coeficientes
adotados
𝐾𝑜𝑢𝑡 = 1 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 = 0
𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = 0,9
𝑄𝑐𝑎𝑝 ⁄𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇 = 1

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = varia
𝐾𝑡 = 0,1 para não
irrigantes
𝐾𝑡 = varia para irrigantes

Observação
Parte-se do princípio de que não existe
medição de volumes captados
Dada a inexistência do enquadramento no
Estado, adota-se o coeficiente referente à
classe 2, conforme indicação da ANA
Não considerada a ponderação da cobrança
pelo consumo entre a União e os Estados
Definido conforme a tecnologia de
irrigação declarada na outorga, conforme
TABELA 5.10
Definido conforme a tecnologia de
irrigação declarada na outorga, conforme
TABELA 5.11
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TABELA 5.14 - MECANISMO PARA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA EM RONDÔNIA
– LANÇAMENTO DE EFLUENTES
‘

Equação

TOTAL

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐷𝐵𝑂 = 𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂 × 𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂

Valores dos coeficientes
adotados

𝐾𝑃𝑅 =1
𝐾𝑙𝑎𝑛ç 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 =1

Observação

Parte-se do princípio que o PR não foi
comprovado ou declarado pelo usuário.
Dado que não há proposta de
enquadramento no Estado de Rondônia

A TABELA 5.15 apresenta a estimativa da arrecadação passível com a implementação da
cobrança pelo uso da água em todas as bacias hidrográficas no Estado de Rondônia no ano de 2016. O
valor total estimado foi de R$ 62.812.551. Deste montante, 92,5% retornariam para os CBHs para a
aplicação em projetos previstos nos planos de bacias, contribuindo significativamente na manutenção e
melhoria das bacias hidrográficas cujas outorgas são concedidas.
Dentre os Estados cujo instrumento já está implementado em algumas bacias hidrográficas,
segundo a ANA (2017) no ano de 2016, o montante arrecadado a nível nacional foi de R$
328.597.465,00, sendo: R$ 101.576.302,00 referente ao Estado do Ceará; Rio de Janeiro R$
24.613.290,00; São Paulo de R$ 88.419.188,00; Minas Gerais R$ 42.105.893,00; Paraná R$
3.814.675,00; Paraíba R$ 2.060.228,00. Importa destacar que nos Estados de Minas Gerais, Paraná e
Paraíba, esse instrumento está em processo de implementação, dado que iniciaram há menos de 10 anos,
considerado pouco tempo para a abrangência integral da cobrança.
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TABELA 5.15 - ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO PASSÍVEL COM A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA EM TODAS AS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DE
RONDÔNIA NO ANO DE 2016
‘

UHG

Rio Roosevelt
TOTAL
Rio Mamoré
Rio Mamoré
TOTAL
Alto Rio Madeira
Baixo Rio Madeira
Rio Madeira Margem Esquerda Rio Madeira
Médio Rio Madeira
TOTAL
Alto Rio Machado
Baixo Rio Machado
Rio Machado
Médio Rio Machado
Rio Jaru
TOTAL
Baixo Rio Jamari
Margem Direita Rio Jamari
Rio Jamari
Margem Esquerda Rio Jamari
Alto Rio Jamari
TOTAL
Alto Rio Guaporé
Baixo Rio Guaporé
Rio Guaporé
Médio Rio Guaporé
Rio Branco e Colorado
TOTAL
Rio Abunã
Rio Abunã
TOTAL
TOTAL ESTADO DE RONDÔNIA

Rio Roosevelt

Abastecimento
público

Consumo
humano

Criação
animal

Esgotamento
sanitário

R$ 138.718

R$ 2.273

R$ 51

-

R$ 25.095

R$ 279

-

R$ 112

R$ 17.288
R$ 120.455

R$ 7.391
R$ 652
R$ 110.192

R$ 337
-

R$ 13.446

R$ 354.287
R$ 29.766.117
R$ 120.229

R$ 6.582
R$ 3.383
R$ 32.792
R$ 8.875

R$ 6.606
R$ 55.400
-

R$ 80.643
-

R$ 141.127
R$ 77.642
-

R$ 1.567
R$ 1.147.493
R$ 43.221
-

R$ 45
-

R$ 12.950
-

R$ 262.257
R$ 65.246
R$ 12.045
-

R$ 1.187
R$ 1.570
R$ 270
R$ 23

R$ 328
R$ 289
R$ 829

-

R$ 33.285

R$ 438

-

-

Indústria

Irrigação

R$ 1.198
R$ 81.770
R$ 249.088
R$ 477
R$ 25.962
R$ 3.146
R$ 164.983
R$ 30
R$ 489.959
R$ 42.321
R$ 2.259
R$ 56
R$ 85.190
R$ 36.136
R$ 14.379
R$ 1.883
R$ 31.059.211
R$ 1.503
R$ 4.401
R$ 9.343
R$ 47.029
R$ 13.183
R$ 1.505.602
R$ 15.133
R$ 509
R$ 26.587
R$ 5.373
R$ 318
R$ 2.339.638
R$ 44.790
R$ 29.444.933
R$ 3.438
R$ 37.796
R$ 62.812.551

Processos
extrativos

Outras

Termoelétrica

Total UHG

R$ 7.163

R$ 17.915

-

R$ 249.088

-

-

-

R$ 25.962

R$ 162

R$ 1.294
R$ 49.526

R$ 1.060
-

R$ 30.515
R$ 652
R$ 0
R$ 458.792

R$ 31.779
-

R$ 320.476
R$ 89.761
R$ 57

-

R$ 764.308
R$ 3.439
R$ 30.146.040
R$ 145.424

-

R$ 1.677
R$ 4.421
-

-

R$ 3.070
R$ 1.304.085
R$ 198.446
-

-

-

R$ 300
R$ 279.714
R$ 12.216
R$ 162
R$ 111.154
R$ 502
R$ 2.353.062
R$ 275.736 R$ 26.379.624 R$ 26.701.002
R$ 635

-

R$ 37.796
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Estimativa da Arrecadação Futura

Para a previsão do potencial de arrecadação nos horizontes dos anos de 2021, 2026 e 2030, as
outorgas de captação de água e lançamento de efluentes foram projetadas com base no fator de
crescimento médio das demandas hídricas do cenário de referência na TABELA 5.16 (Cenário Setorial).
TABELA 5.16 - PREVISÃO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO NOS HORIZONTES DOS ANOS DE 2021, 2026 E 2030
Bacia
hidrográfica
Rio Roosevelt

Rio Mamoré

Rio Madeira

Rio Machado

Rio Jamari

Rio Guaporé

Rio Abunã

UHG

Arrecadação futura
passível em 2021

Arrecadação futura
passível em 2026

Arrecadação futura
passível em 2036

Rio Roosevelt

R$ 272.247

R$ 295.494

R$ 351.016

TOTAL

R$ 272.247

R$ 295.494

R$ 351.016

Rio Mamoré

R$ 30.021

R$ 33.943

R$ 42.934

TOTAL

R$ 30.021

R$ 33.943

R$ 42.934

Alto Rio Madeira

R$ 36.080

R$ 41.957

R$ 56.431

Baixo Rio Madeira

R$ 776

R$ 908

R$ 1.237

Margem Esquerda Rio
Madeira

-

-

-

Médio Rio Madeira

R$ 546.707

R$ 639.782

R$ 871.333

TOTAL

R$ 583.563

R$ 682.647

R$ 929.002

Alto Rio Machado

R$ 836.375

R$ 910.355

R$ 1.089.732

Baixo Rio Machado

R$ 3.939

R$ 4.443

R$ 5.676

Médio Rio Machado

R$ 32.831.367

R$ 35.639.895

R$ 42.414.032

Rio Jaru

R$ 160.030

R$ 174.730

R$ 209.662

TOTAL

R$ 33.831.711

R$ 36.729.422

R$ 43.719.102

Baixo Rio Jamari

R$ 3.593

R$ 4.106

R$ 5.277

Margem Direita Rio
Jamari

R$ 1.430.119

R$ 1.561.014

R$ 1.884.129

Margem Esquerda Rio
Jamari

R$ 230.348

R$ 264.047

R$ 346.253

Alto Rio Jamari

-

-

-

TOTAL

R$ 1.664.060

R$ 1.829.167

R$ 2.235.660

Alto Rio Guaporé

R$ 303.435

R$ 325.156

R$ 376.042

Baixo Rio Guaporé

R$ 128.416

R$ 146.407

R$ 190.105

Médio Rio Guaporé

R$ 2.671.197

R$ 2.942.953

R$ 3.567.166

Rio Branco e Colorado

R$ 28.740.064

R$ 31.312.789

R$ 36.804.971

TOTAL

R$ 31.843.112

R$ 34.727.304

R$ 40.938.284

Rio Abunã

R$ 44.978

R$ 52.635

R$ 71.685

TOTAL

R$ 44.978

R$ 52.635

R$ 71.685

TOTAL ESTADO DE
RONDÔNIA

R$ 68.269.692

R$ 74.350.612

R$ 88.287.681
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6

ARRANJO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERH/RO
Os arranjos institucionais, para o propósito do presente documento, são compreendidos como

as regras específicas que os agentes estabelecem em suas relações políticas e sociais, capazes de definir
a forma de coordenação de processos no campo do desenvolvimento sustentável, no caso,
especificamente, os relacionados aos recursos hídricos do Estado de Rondônia.
Os arranjos institucionais delimitam a participação de atores habilitados nos processos
decisórios, bem como os objetos e os objetivos destes; a partir do delineamento dos arranjos é possível
definir e descrever as formas de relação entre os atores (PIRES; GOMIDE, 2014). Mais além, a análise
dos arranjos institucionais permite a observação das variáveis centrais que não só definem os atores,
conforme mencionado anteriormente, mas também efetivam a governança e os processos decisórios.
O funcionamento de arranjos institucionais pressupõe a existência de três importantes variáveis:
intersetorialidade, verticalidade e dimensão territorial. A intersetorialidade pode ser definida como a
articulação de diferentes setores que possibilita a construção de soluções de problemas de forma
horizontal, ou seja, através da integração – e não justaposição – dos setores é que se alcançam resultados
sinérgicos em situações complexas (INOJOSA, 1998). A verticalidade, por sua vez, diz respeito à
maneira como são consideradas as relações federativas – entre Governo Federal, Estadual e municipais
– em relação à divisão de responsabilidades e de autonomia decisória.
Por fim, a terceira variável envolve o tratamento da dimensão territorial; dados os resultados
bastante diferenciados que podem ser obtidos nos municípios a partir da implementação de programas
ou políticas nacionais, conclui-se que há grande importância de fatores locais a considerar o êxito dos
investimentos. Assim, sob a ótica da territorialidade, é prevista a necessidade de se mobilizar três
dimensões da vida social local para a efetivação dos arranjos institucionais, a saber: uma escala de
planejamento local dos investimentos, uma perspectiva intersetorial capaz de articular interesses e
capacidades coerentes com a heterogeneidade das estruturas sociais locais e uma efetiva participação
das forças sociais nos mecanismos de planejamento e gestão (FAVARETO et al., 2013).
No decorrer do trabalho, serão explicitadas iniciativas, programas e projetos governamentais e
da sociedade civil ligados à legislação, aos investimentos e às ações relacionadas à preservação, gestão
das disponibilidades ou recuperação da qualidade dos recursos hídricos de Rondônia. Estas serão
vinculadas às metas e ações propostas pelo PERH/RO. Uma vez conciliadas as duas instâncias, poderse-á traçar uma proposta de ação articulada, bem como regras básicas de relacionamento e definição de
responsabilidades no acompanhamento do PERH/RO.
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6.1

ARRANJOS INSTITUCIONAIS EM RONDÔNIA

6.1.1

Arranjo Institucional Federal
No presente tópico inexiste a pretensão de esgotar a descrição do arranjo institucional federal

existente. Dar-se-á ênfase aos itens desse arranjo considerados mais significativos para a execução das
diretrizes, programas e projetos delineados para o PERH/RO. Também será considerada a maleabilidade
dos organismos e a inserção dos mesmos no cenário estadual, uma vez que se entende que de nada
adianta considerar possibilidades remotas de cooperação entre membros de um arranjo institucional
distante da realidade em que será executado um projeto.
A ênfase é dada aos instrumentos legais, organismos de gestão, políticas e programas voltados
para a gestão dos recursos hídricos e para a conservação ambiental, bem como de saneamento básico,
delineando-se possíveis arranjos institucionais reais e passíveis de cooperação com as metas
estabelecidas pelo PERH/RO, dada a grande verticalidade desses componentes do arranjo institucional.
Instrumentos Legais e Organismos de Gestão

No Brasil, o principal instrumento legal que rege a gestão dos recursos hídricos é a chamada
“Lei das Águas”. Instituída em 8 de janeiro de 1997, por meio da Lei no 9.433, a PNRH estabeleceu
instrumentos de gestão dos recursos hídricos de domínio federal e criou o SINGREH, composto pela
ANA, os órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, além das seguintes estruturas colegiadas:
CNRH, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, CBHs e ABHs.
A PNRH ficou conhecida por ter um caráter descentralizador, integrando União e Estados em
um sistema nacional. A instalação de CBHs, unindo o poder públicos das três instâncias, os usuários e
a sociedade civil na gestão de recursos hídricos foi uma inovação proposta pela PNHR, considerada uma
lei bastante moderna. Assim, não chega a espantar o fato de que a Lei das Águas buscou tornar a gestão
dos recursos hídricos mais democrática, estabelecendo como fundamento o respeito aos usos múltiplos
e o abastecimento humano e dessedentação animal como prioridades em caso de escassez, ao contrário
do Código de Águas, de 1934, que centralizava as decisões sobre gestão de recursos hídricos no setor
elétrico.
A PNRH apresenta cinco instrumentos considerados essenciais quando se fala sobre a gestão
dos recursos hídricos, a saber: os planos de recursos hídricos; a outorga de direito de uso dos recursos
hídricos; a cobrança pelo uso da água; o enquadramento dos corpos d'água em classes de uso; e o sistema
nacional de informações sobre recursos hídricos.
•

Planos de Recursos Hídricos: são documentos programáticos que identificam ações de gestão,
planos, programas, projetos, obras e investimentos prioritários na agenda da gestão de recursos
hídricos de uma determinada região. A formulação desses planos conta com o envolvimento de
órgãos governamentais, sociedade civil, usuários e diferentes instituições que participam do
gerenciamento dos recursos hídricos. Nestes, ainda é possível encontrar dados e informações
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atualizadas por trechos de curso d’água. De acordo com a ANA (2012), os planos já cobrem
mais de 50% do território nacional, estando entre os planos concluídos: o Plano Estratégico de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins-Araguaia, o Plano Integrado de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o Plano de Recursos Hídricos dos
Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas, a revisão do plano das bacias PCJ e o Plano
Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde Grande, o PRH-Paranaíba e o Plano
Integrado e Recursos Hídricos da Bacia do Paranapanema.
•

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos: esse regime busca assegurar o controle
quantitativo e qualitativo dos usos da água, bem como o direito de acesso à mesma. Por meio
desse instrumento de gestão, o poder público autoriza, concede ou permite, ao usuário, utilizar
determinados volumes de água sob sua dominialidade. No Brasil, 24 das 27 unidades da
federação, entre as quais inclui-se Rondônia, já emitem outorgas de recursos hídricos.

•

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos: tem como objetivo fazer com que o usuário tenha
uma indicação do real valor da água, incentivando o uso racional dos recursos hídricos. Essa
cobrança não se constitui enquanto imposto, mas como a remuneração pelo uso de um bem
público. Os valores arrecadados têm destinação específica: a recuperação das bacias
hidrográficas em que são gerados. Rondônia ainda não se encontra em processo de
implementação dessa cobrança; a nível estadual, apenas Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará,
Bahia e Distrito Federal têm a cobrança pelo uso dos recursos hídricos sendo implementada.

•

Enquadramento de Corpos D’água em Classes de Uso: esse instrumento de planejamento
estabelece o nível de qualidade a ser alcançado ou mantido ao longo do tempo para atender às
necessidades estabelecidas pela sociedade. A classe do enquadramento é definida em um pacto
com os usuários e com a sociedade civil, levando em consideração as prioridades de uso da
água. Ainda, o enquadramento funciona como referência para outros instrumentos de gestão de
recursos hídricos, como os já referidos outorga e cobrança.

•

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos: composto por um amplo sistema
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre os recursos hídricos,
pode ser acessado pela sociedade como um todo. Nesse sistema, além de dados sobre a divisão
hidrográfica, a quantidade e a qualidade das águas, os usos das águas, a disponibilidade crítica
e os planos de recursos hídricos, também podem ser encontradas informações sobre a regulação
e a fiscalização desses recursos, bem como programas voltados para a conservação e a gestão
das águas.
Quanto ao arranjo institucional para implementar essa política hídrica, como mencionado

anteriormente, foram criados diferentes organismos, que terão suas funções, assim como seus objetivos
e metas, descritos a seguir.
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•

Agência Nacional de Águas: criada em 2000 como um desdobramento da Lei das Águas, a
ANA é uma agência reguladora, porém, com características institucionais e operacionais
bastante distinta das demais agências com essa função. À ANA cabe disciplinar a
implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de gestão criados
pela PNRH. Dessa forma, seu espectro de regulação ultrapassa os limites das bacias
hidrográficas com rios de domínio da União, alcançando aspectos institucionais relacionados à
regulação dos recursos hídricos no âmbito nacional. A ANA é uma autarquia sob regime
especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente. Suas funções primevas são:
o

Regulação e apoio à gestão dos recursos hídricos;

o

Monitoramento de rios e reservatórios;

o

Planejamento dos recursos hídricos;

o

Desenvolvimento de programas e projetos;

o

Disponibilização de informações, com o objetivo de estimular a adequada gestão e o
uso racional e sustentável dos recursos hídricos.
Para além destas, cabe também à ANA atividades mais pontuais, tais como:

o

Estimular a criação de CBHs;

o

Definir condições de operações de reservatórios para garantir os usos múltiplos dos
recursos hídricos;

o

Avaliar a sustentabilidade de obras hídricas com participação de recursos federais.

Ao longo da primeira década de sua existência, a ANA foi incorporando novas funções e passou
a regular os serviços de irrigação em regime de concessão e de adução de água bruta em corpos d’água
da União em meados de 2009. Além disso, em 2010, passou a ser responsável pela fiscalização da
segurança das barragens por ela outorgadas e pela criação e constituição do Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens.
•

Conselho Nacional de Recursos Hídricos: o colegiado do CNRH desenvolve, desde 1998,
regras de mediação entre os usuários da água, articulando a integração das políticas públicas de
gestão de recursos hídricos no país e orientando para um diálogo transparente, na sociedade em
geral, em relação aos processos de decisão legislativos a respeito dos recursos hídricos. Dentre
as inúmeras competências que apresenta, destacam-se:
o

Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos;

o

Estabelecer diretrizes complementares para implementação da PNRH;

o

Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos
nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários;

o

Arbitrar conflitos sobre recursos hídricos;
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o

Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões
extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;

o

Aprovar propostas de instituição de CBHs;

o

Estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos e para
a cobrança por seu uso; e

o
•

Aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e acompanhar sua execução.

Comitês de Bacias Hidrográficas: têm como objetivo a gestão participativa e descentralizada
dos recursos hídricos. Sua principal função é deliberativa e não consultiva, ou seja, cabe aos
CBHs decidir, de forma compartilhada com o poder público, acerca da gestão da água. Uma das
atribuições mais relevantes dos CBHs é estabelecer um conjunto de mecanismos e de regras, de
forma que os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia sejam discutidos e negociados
democraticamente em ambiente público, com transparência no processo decisório, buscando
prevenir e dirimir conflitos. Também é de competência dos CBHs a aprovação do Plano de
Bacias Hidrográficas.

•

Agências de Bacias Hidrográficas: são entidades técnicas e executivas que prestam apoio aos
CBHs, aportando subsídios técnicos às discussões sobre o planejamento e a gestão do uso das
águas nas bacias onde atuam.
Políticas, Programas e Investimentos correlatos

Em Rondônia, o principal instrumento de implementação das políticas e programas federais para
a gestão de recursos hídricos é o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas
(Progestão), gerido pela ANA. Esse programa visa incentivar financeiramente os sistemas estaduais para
que eles apliquem recursos em ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento dos recursos
hídricos. Rondônia passou a integrar o pacto em 24 de julho de 2013, com a assinatura do Decreto n o
18.045. Desde então, até fins de 2016, foram investidos R$ 2.910.375,00 em diferentes ações voltadas
para a gestão das águas rondonienses. Na FIGURA 6.1 é possível observar os repasses realizados ao
longo dos anos.
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Volume de Repasses do Progestão (R$)
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Volume de Repasses do Progestão (R$)

Fonte: ANA (2017)
FIGURA 6.1 - VOLUME DE RECURSOS (EM R$) REPASSADOS PELA ANA PARA O ESTADO DE RONDÔNIA POR MEIO
DO PROGRAMA PROGESTÃO

Esses recursos, como mencionado anteriormente, foram utilizados para diferentes iniciativas,
desde a compra de materiais de consumo até aplicação em formulações de estudos sobre as bacias
hidrográficas. A distribuição dos montantes aplicados até dezembro de 2015 pode ser observada na
FIGURA 6.2.
3,40%
1,90%

11,60%

21,70%
61,40%

Diárias e passagens
Ações de capacitação e treinamento
Manutenção e aluguel de veículos

Material de consumo e material permanente
Realização de eventos

Fonte: ANA (2017)
FIGURA 6.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROGESTÃO PARA O ESTADO DE
RONDÔNIA ATÉ DEZEMBRO DE 2015

Foram aplicados somente R$ 288.336,90 do volume total repassado até o fim do ano de 2015.
Como pode ser percebido pela FIGURA 6.2, a maior parte do volume foi gasto com diárias e passagens
de pesquisadores e de representantes de organismos públicos, o que é uma característica da fase inicial
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da implementação de qualquer programa. Destaque, também, para a aquisição de material de consumo
e material permanente.
Outro programa importante, também realizado através da ANA é o QUALIÁGUA, uma
iniciativa que tem como objetivos principais contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos
através da divulgação de dados sobre a qualidade das águas, estimular a padronização dos critérios e dos
métodos de monitoramento da qualidade das águas e contribuir para o fortalecimento dos órgãos
estaduais gestores de recursos hídricos.
Os trabalhos do QUALIÁGUA são realizados a cada trimestre, tendo sido iniciados em
setembro de 2016 em Rondônia. Para a implementação do programa, a ANA forneceu ao Estado de
Rondônia equipamentos de laboratório, tais quais sonda de leitura organoléptica, sonda
mulltiparamétrica, medidor de vazão, cromatógrafo, ultrapurificador de água, entre outros.
Com apoio do Progestão, foi organizada a chamada "Sala de Situação", um centro de gestão de
situações de crise que tem como objetivo acompanhar os eventos hidrológicos críticos de secas e
inundações. Através de investimentos desse mesmo programa foram implantados o CNARH e o
Cadastro de Barragens. O CNARH foi instituído pela Resolução ANA nº 317/2003 e adotado pela
SEDAM em 2006; trata-se de uma base de dados que reflete o conjunto de usos reconhecidos de recursos
hídricos. Já o Cadastro de Barragens é feito por meio do preenchimento de formulário da ANA, como
parte do instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei
Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.
Ressaltam-se, também, os investimentos em saneamento básico e drenagem do PAC que vêm
sendo realizados em vários municípios do Estado de Rondônia. A TABELA 6.1 mostra as áreas para as
quais os recursos estão sendo direcionados, bem como os municípios beneficiados, os valores aplicados
e outras informações relevantes sobre estes investimentos do PAC em Rondônia.
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TABELA 6.1 - INVESTIMENTOS DO PAC SEGUNDO AS ÁREAS E MUNICÍPIOS BENEFICIADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Área

Abastecimento de água

Alta Floresta d’Oeste

Investimento Previsto
(R$)
9.970.789,00

Em obras

Alto Alegre dos Parecis

805.035,97

Concluído

Alto Paraíso

1.345.594,00

Em obras

Alvorada D’Oeste

1.547.168,22

Em obras

Cabixi

899.996,00

Concluído

Cacaulândia

1.335.935,45

Concluído

Machadinho d’Oeste

1.391.947,39

Concluído

Município

Machadinho d’Oeste

Água em áreas quilombolas

Ampliação do sistema de
abastecimento de água da sede
municipal

Órgão Responsável

Fundação Nacional da
Saúde

2.250.000,00

Em obras

1.078.698,58

Concluído

São Francisco do Guaporé

1.031.576,60

Concluído

São Miguel do Guaporé

1.439.000,00

Em obras

Theobroma

619.000,00

Em obras

Vale do Paraíso

720.996,98

Em obras

São Francisco do Guaporé

733.766,64

Em obras

23.057.278,51

Em obras

26.014.179,54

Em obras

Porto Velho

Ministério das Cidades

Estado
116.319.703,84

Em obras

10.729.700,01

Em obras

37.496.932,03

Em obras

Município

-

Ação Preparatória

Município

19.513.297,92

Em obras

-

Ação Preparatória

-

Em licitação de
obra

Estado

Ji-Paraná
Ministério das Cidades
Cacoal
Cacoal

Ampliação do sistema de
esgotamento sanitário na sede
municipal

Município

Estágio

Presidente Médici

Jaru
Ampliação do sistema de
abastecimento de água da sede
municipal

Executor

Ministério das Cidades

Jaru
Ministério das Cidades
Ji-Paraná

Estado

Observação

-

Captação, ETA, reservatórios,
adutora e rede. Inclui investimentos
realizados entre 2007 e 2010.

Valor não divulgado em razão da
possibilidade de uso do Regime
Diferenciado de Contratação RDC.
Valor não divulgado em razão da
possibilidade de uso do Regime
Diferenciado de Contratação RDC.
Valor não divulgado em razão da
possibilidade de uso do Regime
Diferenciado de Contratação RDC.
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Área

Município

Órgão Responsável

Ampliação e readequação do sistema
de abastecimento de água da sede
municipal

Vilhena

Ministério das Cidades

Ariquemes

Fundação Nacional da
Saúde

Controle da qualidade da água
Ações de estruturação e melhoria da
gestão dos serviços da CIA de
Saneamento do Estado de Rondônia

Executor

Elaboração de estudo de concepção
de engenharia para sistema
regionalizado de resíduos sólidos
urbanos beneficiando vários
municípios

Elaboração de projetos

Elaboração dos planos municipais e
do plano regional de saneamento
básico da região central

Estágio

34.948.224,15

Em obras

Município

Porto Velho

Ministério das Cidades

Estado

Fundação Nacional da
Saúde

Município

Candeias do Jamari
Ariquemes, Jaru, Machadinho
d’Oeste, Rio Crespo, Alto
Paraíso, Buritis, Cacaulândia,
Campo Novo de Rondônia,
Cujubim, Governador Jorge
Teixeira, Itapuã do Oeste,
Monte Negro, Theobroma e
Vale do Anari
Cujubim, Nova Mamoré,
Parecis, Presidente Médicis,
Castanheiras, Colorado Do
Oeste, Costa Marques,
Governador Jorge Teixeira,
Santa Luzia D’Oeste, São Felipe
D’Oeste, São Miguel do
Guaporé, Seringueiras,
Alvorada D’Oeste, Vale do
Paraíso, Alto Alegre dos
Parecis, Campo Novo de
Rondônia, Candeias do Jamari,
Nova União, Ouro Preto do
Oeste, Pimenteiras do Oeste,
Rio Crespo, Teixerópolis,
Theobroma
Ariquemes, Jaru, Machadinho
d’Oeste, Rio Crespo, Alto
Paraíso, Buritis, Cacaulândia,
Campo Novo de Rondônia,
Cujubim, Governador Jorge
Teixeira, Itapuã do Oeste,
Monte Negro, Theobroma, Vale
do Anari

Ministério das Cidades

Observação

3.090.000,00

Em obras

11.641.465,94

Em execução

3.331.949,14

Em obras

2.590.159,56

Concluído

Consórcio

786.170,00

Em execução

Fundação Nacional da
Saúde

FUNASA

3.091.399,37

Em execução

Ministério das Cidades

Consórcio

580.090,70

Em execução

Cacaulândia
Drenagem para combate à malária

Investimento Previsto
(R$)

Inclui investimentos realizados
entre 2007 e 2010.

Inclui investimentos realizados
entre 2007 e 2010.

-
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Área
Elaboração dos projetos básico e
executivo do sistema de esgotamento
sanitário na sede municipal

Município

Porto Velho

Órgão Responsável

Ministério das Cidades

Executor

Estado

Cacaulândia
Cerejeiras
Corumbiara
Esgotamento sanitário

Ministro Andreazza

Fundação Nacional da
Saúde

Município

Mirante da Serra

Investimento Previsto
(R$)

Estágio

9.083.300,00

Em execução

10.211.289,72

Concluído

3.600.000,00

Em obras

23.080.877,56

Em obras

1.701.030,93

Em obras

19.947.562,41

Em obras

-

Ação Preparatória

Parecis

1.030.927,84

Em obras

Presidente Médici

17.779.372,35

Concluído

Implantação do sistema de
abastecimento de água no Distrito de
União dos Bandeirantes, localizado
no município de Porto Velho

Porto Velho

8.383.399,02

Em obras

Implantação do sistema de
abastecimento de água tratada no
Distrito de Vista Alegre do Abuanã,
no município de Porto Velho

Porto Velho

5.828.054,02

Em obras

Jaru

55.871.610,10

Em obras

Rolim de Moura

36.462.400,00

Em obras

Implantação do sistema de
esgotamento sanitário na sede
municipal

Ministério das Cidades

Porto Velho

Vilhena

-

Valor não divulgado em razão da
possibilidade de uso do Regime
Diferenciado de Contratação RDC.
-

-

Em obras

Rede coletora, ligações
domiciliares, interceptores,
elevatórias de esgoto e ETE. Inclui
investimentos realizados entre
2007 e 2010.

-

Ação Preparatória

Valor não divulgado em razão da
possibilidade de uso do Regime
Diferenciado de Contratação RDC.

50.501.400,00

Em obras

-

117.238.542,99

Ministério das Cidades

Inclui investimentos realizados
entre 2007 e 2010.

Estado

Distrito de Riozinho - Cacoal
Implantação do sistema de
esgotamento sanitário em perímetro
urbano da sede municipal

Observação

Município
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Área

Município

Órgão Responsável

Executor

Cerejeiras
Melhorias sanitárias domiciliares

Costa Marques

Fundação Nacional da
Saúde

Município

Investimento Previsto
(R$)

Estágio

899.996,62

Concluído

500.000,00

Concluído

Espigão D'Oeste

500.000,00

Concluído

São Francisco do Guaporé

423.330,66

Concluído

25.002.383,65

Em obras

Drenagem urbana sustentável na sede
municipal

Vilhena

Ministério das Cidades

Município

Observação

-

Fonte: Ministério do Planejamento (2016).
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Através do PAC, estão sendo investidos mais de R$ 700 milhões no Estado de Rondônia. Como
observado na TABELA 6.1, os recursos destinam-se a diferentes ações, concentrando-se na ampliação
do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto em vários municípios. Há apenas uma iniciativa
de prevenção de áreas de risco, a drenagem urbana que está sendo realizada em Vilhena. Apesar de
haver uma categoria de investimentos em recursos hídricos prevista pelo PAC, nenhum montante está
destinado ao Estado nesse item.
Interação com o PERH/RO

O arranjo institucional federal é essencial para o planejamento do PERH/RO. Todas as
premissas, metas e objetivos do PERH/RO devem estar alinhadas com os instrumentos de gestão
definidos pela Lei das Águas e com as disposições desse marco legal. É essencial que ambos os
instrumentos estejam em consonância, uma vez que o PERH/RO só poderá ser efetivamente implantado
se estiver de acordo com as premissas nacionais de gestão de recursos hídricos.
Em um contexto mais específico, duas das quatro diretrizes traçadas pelo PERH/RO dialogam
de maneira mais íntima com o arranjo institucional federal, a saber: “2 Consolidação e implementação
dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos” e “4 Conservação da água, do solo e dos
ecossistemas”. No caso destas, além da consonância entre premissas, é fundamental que agentes
institucionais federais, principalmente a ANA e a equipe do PERH/RO, atuem de maneira conjunta na
persecução dos objetivos traçados.
No caso da diretriz “2 Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos recursos
hídricos”, a interação com o arranjo institucional federal se dá de maneira direta por conta dos diferentes
programas mencionados no item anterior, sobretudo o Progestão e o QUALIÁGUA, ambos de
responsabilidade da ANA. Destaque para dois programas inseridos nessa diretriz quanto à interação com
o arranjo institucional federal:
1. Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado, com o projeto de Ampliação na rede
hidrometeorológica de monitoramento das águas superficiais. Com o objetivo de atualizar e
ampliar a REMAR, verificando as condições operacionais dos aparelhos responsáveis pelas
medições, espera-se chegar a um conhecimento cada vez mais consistente a respeito da
disponibilidade hídrica, de modo a melhorar as condições de determinação de riscos de
desabastecimento e conflitos pelo uso da água. Para isto, é fundamental um diálogo com o
QUALIÁGUA, programa que prevê não só o levantamento sistemático de dados sobre a
qualidade das águas, mas, também, o repasse de equipamentos fundamentais para esse
monitoramento.
2. Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos
(SERH/RO). O armazenamento dos dados sobre a situação qualitativa e quantitativa dos
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recursos hídricos no Estado fornecerá uma base de apoio à elaboração de estudos, ao
planejamento de ações, à identificação de situações críticas e à tomada de decisão sobre a gestão
das águas. Este deverá integrar o SNIRH da ANA. Para alcançar esse objetivo, poderão ser
utilizados os recursos do Progestão, bem como as informações provenientes do QUALIÁGUA.
Vários outros projetos de monitoramento da qualidade das águas, a serem desenvolvidos no
âmbito da diretriz supracitada, também tem relação com o arranjo institucional federal, uma vez que um
grande volume dos recursos disponibilizados para o Estado, sobretudo através da ANA, são destinados
à implantação de programas nesse sentido, bem como para a definição, caracterização e padronização
de um cenário onde possam ser reconhecidos os usuários das águas, sua qualidade e disponibilidade,
assim como os possíveis conflitos que poderiam ocorrer em um horizonte futuro.
Ainda na diretriz “2 Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos recursos
hídricos”, estão previstos projetos de implementação do sistema de outorga de direito de uso e
fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de enquadramento de corpos hídricos
superficiais e subterrâneos em classes de uso, de regulamentação da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos e de elaboração de planos de bacias hidrográficas. Todos eles constam na Lei que instituiu a
PNRH e, portanto, deverão ser efetivados em correlação com o preconizado no dispositivo legal, que dá
bases e parâmetros para a implementação dos projetos.
Em relação à diretriz “4 Conservação da água, do solo e dos ecossistemas”, o programa de
saneamento básico integrado interage diretamente com os recursos aplicados diretamente pelo Governo
Federal nos municípios, seja com os repasses realizados através do PAC, seja por investimentos feitos
por convênios municipais.
O PERH/RO prevê a realização de um projeto de apoio aos municípios na implantação e
ampliação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos
sólidos, sabe-se, porém, que a situação do saneamento em Rondônia é bastante precária: em 2010, o
abastecimento da rede de água tratada atendia menos de 40% dos domicílios estaduais e menos de 3,5%
do esgoto de Rondônia era coletado. Diante desse cenário, é essencial que, para a consecução desse
projeto, o PERH/RO inclua ações compartilhadas entre Governo Federal, Estado e municípios,
aproveitando as oportunidades de programas já existentes e colaborando para o pleito de ampliação dos
recursos investidos a nível municipal.
Outro projeto dessa mesma diretriz diz respeito ao desenvolvimento de medidas de adaptação e
mitigação dos eventos, que poderá contar com o apoio da já mencionada “Sala de Situação”, criada e
mantida pela ANA em Rondônia, que tem como objetivo, exatamente, a gestão de crises provocadas por
eventos hidrológicos críticos de secas e inundações.
A melhoria da drenagem urbana, mais um projeto inserido nessa diretriz, também poderá contar
com aportes do arranjo institucional federal, uma vez que, como apresentado anteriormente, o PAC e
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convênios realizados pelo governo com os municípios preveem investimentos em obras de drenagem
para prevenção de sinistros e da proliferação de doenças, tais como a malária.
Ressalta-se, aqui, que as políticas e programas selecionados para análise, assim como o sistema
institucional que lhes dá suporte não esgota todas as iniciativas existentes em âmbito federal para o
Estado de Rondônia. Buscou-se, no entanto, identificar as interfaces entre ações que podem gerar
impactos sobre os recursos hídricos estaduais e as que contribuem para sua proteção e uso sustentável
relacionadas às diretrizes, programas e metas estabelecidas para o PERH/RO.
6.1.2

Arranjos Institucionais Estadual e Municipais
Instrumentos Legais e Organismos de Gestão

O processo de construção da Lei que estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos em
Rondônia é fruto de um longo debate que durou quatro anos. Proposta em 1998, somente em 2002 houve
a aprovação e o decreto de regulamentação publicado pelo Governo do Estado (ZUFFO, 2010). Assim,
a regulamentação da gestão hídrica em Rondônia inicia-se com a Lei Complementar nº 255, de 25 de
janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.114, de 20 de setembro de 2002, que instituí a Política
Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do
Estado de Rondônia.
O SGRH/RO é gerido pela SEDAM, sendo composto por: I - CRH/RO; II- SEDAM; III- CBHs;
e IV- ABHs.
O CRH/RO é um órgão consultivo e deliberativo, com dotação orçamentária própria. Seus
objetivos principais dizem respeito à normatização e ao acompanhamento de implantação do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, bem como o apoio e a gestão dos CBHs e ABHs, delegando, quando
possível, o gerenciamento de recursos hídricos locais aos municípios que mostrem competência para
geri-los.
Assim, em resumo, a principal atribuição do CRH/RO é supervisionar a implementação da
Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia. O CRH/RO é composto por
representantes de 28 órgãos públicos, privados e da sociedade civil, entre os quais podem ser
encontrados movimentos sociais, tal qual o Movimento de Cidadania pelas Águas de Rondônia e a
Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR), como também técnicos da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária de Rondônia (EMBRAPA/RO) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Rondônia (EMATER/RO), além de funcionários da SEDAM, da Secretaria de Estado da Saúde
(SESAU) e da Polícia Ambiental de Rondônia. Percebe-se que seu quadro de composição preza pela
diversidade, com uma pluralidade de atores provenientes de diferentes áreas de conhecimentos, gerando
um arranjo funcional denso e multifacetado.
Existem, em Rondônia, cinco CBHs instituídos, a saber:
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•

CBH - RSM-VL (Rio São Miguel - Vale do Guaporé), instituído pelo Decreto nº. 19.057/14

•

CBH - AM (Rio Alto e Médio Machado), instituído pelo Decreto nº 19.058/14

•

CBH - JBM (Rio Jaru - Baixo Machado), instituído pelo Decreto nº 19.059/14

•

CBH - JAMARI (Rio Jamari), instituído pelo Decreto nº 19.060/14

•

CBH - RBC (Rio Branco e Rio Colorado), instituído pelo Decreto nº 19.061/14
A eles cabe a aprovação e o acompanhamento da execução do Plano de Recursos Hídricos da

Bacia, bem como a manifestação a respeito das solicitações de outorga do direito de uso dos recursos
hídricos quando requeridas pelo órgão gestor, buscando compatibilizar os interesses dos diferentes
usuários. Também é de competência dos CBH instituídos aprovar os critérios de cobrança pelo uso dos
recursos hídricos da bacia respectiva e a proposição do enquadramento dos corpos de água em classes
de uso preponderante, conforme disposto na legislação federal. Essas são apenas algumas das principais
atribuições desses CBHs. Percebe-se, desse modo, sua importância no contexto geral de implementação
de uma adequada política de gestão das águas.
Além dos dispositivos legais e órgãos de gestão dos recursos hídricos, alguns outros planos são
importantes para o desenho do arranjo institucional estadual, com destaque para os seguintes planos
regionais de desenvolvimento: Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 2015-2030
(PDES-RO) e o Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades.
O PDES-RO foi elaborado com base nas diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR), instituída pelo Decreto nº 6.047/2007, de responsabilidade do Ministério da
Integração Nacional (MI). O objetivo estratégico do PDES-RO é estabelecer uma espécie de
planejamento do desenvolvimento sustentável estadual a partir do conhecimento da realidade
rondoniense e das políticas públicas existentes. O PDES-RO apresenta quatro diretrizes estratégicas, 28
programas e 157 projetos prioritários, com metas e ações para os próximos 5, 10 e 15 anos.
O referido plano visa, também, a superação das desigualdades sociais e a elevação da qualidade
de vida da população por meio da valorização dos recursos endógenos socioeconômicos e ambientais
do Estado. A existência de um plano de desenvolvimento sustentável que, se for transformado em
dispositivo legal, será capaz de orientar um horizonte de 30 anos em Rondônia, traz alguma segurança
em relação à gestão dos recursos hídricos estaduais.
Alguns projetos mencionados neste plano tem relação direta com os programas estabelecidos
no PERH/RO, tais como: Implementação e execução ZEE/RO e elaboração de Planos Territoriais de
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS); projetos ambientais ligados à qualidade dos recursos
hídricos, ao cadastro ambiental rural, à recuperação de áreas degradadas, bem como acordos de pesca,
de controle de desmatamento e queimadas; destacam-se, ainda, os programas de gestão de recursos
hídricos previstos nesse plano.
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Por sua vez, o Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades encontra-se alinhado
com o PDES-RO, ajustando a execução dos programas e projetos para um período de tempo mais curto
e imediato. Esse plano parte da premissa da busca por um equilíbrio entre o crescimento econômico e a
sustentabilidade ambiental, propondo medidas capazes de, simultaneamente, agregar competitividade e
contribuir para o desenvolvimento social e para a preservação do meio ambiente.
Em relação à política de meio ambiente estadual, há que se ressaltar a Lei nº 547, de 30 de
dezembro de 1993, que instituiu o Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia
(SEDAR), responsável por definir a Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental e criar o
FEDARO e o FEREF, bem como a SEDAM e o Conselho Estadual de Política Ambiental (CONSEPA).
A SEDAM foi instituída pela Lei Complementar nº 42/91 e reformada pela Lei Complementar
nº 827/15. Cabe a ela zelar pela proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, de forma a evitar o
seu esgotamento, mantendo o equilíbrio ecológico e garantindo qualidade de vida aos cidadãos do
Estado de Rondônia. Entre suas inúmeras competências encontram-se:
•

Implantação, coordenação e execução da política ambiental.

•

Exercício das atividades de vigilância, fiscalização e proteção à natureza, compreendida como
tal o conjunto formado pela fauna, flora terrestre e aquática, bem como recursos hídricos, solos
e ar.

•

Promoção junto aos órgãos públicos e privados, de programas de conscientização e educação
ambiental, visando à recuperação e à defesa do meio ambiente.

•

Pesquisa da disponibilidade de recursos do meio ambiente, estabelecendo a política estadual de
aproveitamento dos recursos naturais.

•

Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos relativos à hidrografia, águas subterrâneas,
hidrogeologia, limnologia, imigração, drenagem, derivação de águas, combate à inundação, à
seca e à erosão.
A SEDAM é composta por quinze Coordenadorias e conta com os seguintes instrumentos para

implementar a Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental: licenciamento ambiental, ZEE/RO e
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental.
No campo do desenvolvimento econômico sustentável, que se encontra diretamente ligado à
gestão local dos recursos hídricos, há que se ressaltar a existência, em Rondônia, do CEDRS, um
colegiado integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI), que
tem como principal objetivo promover, em consonância com programas e políticas do Governo Federal,
o desenvolvimento rural sustentável do Estado, o fortalecimento da agricultura familiar, o acesso à terra
e a diversiﬁcação das economias rurais.
Instituído pela Lei Complementar nº 844, de 27 de novembro de 2015, o CEDRS é composto
por representantes de 35 órgãos públicos, privados e da sociedade civil. Dentre suas competências,
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encontra-se a adequação das políticas públicas estaduais às necessidades do desenvolvimento rural
sustentável, em articulação com as respectivas políticas públicas de âmbito federal, e o acompanhamento
e avaliação da execução dos programas de desenvolvimento rural sustentável que promovam o
fortalecimento da agricultura familiar, a reforma agrária e a diversiﬁcação das economias rurais.
Também é preciso dar destaque às instituições responsáveis por ações e iniciativas na área de
saneamento básico, dada sua íntima ligação com a gestão dos recursos hídricos. Em Rondônia, as
principais são a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) e o Consórcio Intermunicipal
de Saneamento da Região Central de Rondônia (CISAN-CENTRAL/RO).
A CAERD é responsável pela coordenação, planejamento, execução, operação e exploração dos
serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotamento sanitário) no Estado,
sendo suas atividades executadas mediante convênios e/ou contratos de programas com os municípios.
Já o CISAN-CENTRAL/RO é uma pessoa jurídica de direito público interno, do tipo associação pública,
formada para o desenvolvimento de planos, programas e projetos destinados à conservação e melhoria
das condições ambientais; esse consórcio foi formado em 2009 visando promover atividades em prol do
desenvolvimento do saneamento básico nos municípios consorciados.
Políticas, Programas e Investimentos correlatos

No bojo dos programas e políticas de desenvolvimento socioeconômico com acentuadas
dimensões ambientais, têm destaque, em Rondônia, o Programa de Assistência de Técnica e Extensão
Rural (PROATER) e a política para fomento da pesca e aquicultura. Ambos apresentam significativa
interface com os projetos a serem desenvolvidos pelo PERH/RO e, portanto, fazem parte do arranjo
institucional estadual determinante para a efetiva implementação do PERH/RO.
O PROATER atua nas dimensões econômica, social e ambiental. Economicamente, provê apoio
financeiro e técnico à produção vegetal e animal. Na esfera social, articula-se com os programas de
inclusão do Governo Federal, tais quais o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e realiza ações em prol da organização social rural. Por fim,
na dimensão ambiental, estimula a regularização ambiental pelo CAR, a conservação de solo e água –
com ênfase nas bacias hidrográficas –, a boa destinação dos resíduos sólidos, a preservação e
conservação de matas ciliares, a implantação e manutenção de Sistemas Agroflorestais (SAFs), a
recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta, entre outras práticas de
agricultura sustentável.
Em 2017, estima-se que 2.565 famílias, de 34 municípios rondonienses, sejam beneficiadas pelo
PROATER em atividades de assistência na produção de café e leite, bem como com o desenvolvimento
de ações de agroecologia (EMATER, 2016).
A política de fomento à pesca e aquicultura, instituída pela Lei nº 1.038, de 22 de janeiro de
2002, que regula as atividades da pesca e da aquicultura com vistas à preservação da biota aquática do
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Estado de Rondônia, foi regulamentada através do Decreto nº 14.084/09, o qual estabeleceu diretrizes
para proteção da pesca e estímulos à aquicultura. Posteriormente, o Decreto nº 10.227/02 estabeleceu
permissões e proibições sobre a utilização de aparelhos, métodos e técnicas na exploração da atividade
pesqueira, bem como sua fiscalização e o sistema de licenciamento.
Em relação aos projetos e parcerias desenvolvidos pela Gerência de Monitoramento Ambiental
de Rondônia (GMAM-RO), instituição vinculada ao Governo do Estado, têm destaque cinco iniciativas,
a saber:
1.

Programa de Educação Ambiental da CAERD: Momento Ambiental e CAERD cuida das
Águas;

2. Mudanças Climáticas – Clima Urbano – Universidade Federal de Rondônia (UNIR);
3. Águas Subterrâneas – Serviço Geológico do Brasil (CPRM);
4. Bacias Urbanas – Prefeitura e Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM);
5. Probacias – SIPAM e Ministério Público.
O Projeto de Educação Ambiental da CAERD atua em dois eixos distintos, um referente à gestão
dos resíduos sólidos e outro de iniciativas de educação ambiental propriamente dita. No primeiro eixo,
busca-se alertar a população da possibilidade de os resíduos sólidos descartados erroneamente tornaremse fontes de contaminação das águas de abastecimento. Já o chamado Momento Ambiental retrata vários
assuntos relacionados ao meio ambiente através de palestras para os colaboradores internos e diversos
eventos externos, tais como Dia Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente, Ação Global,
palestras nos órgãos governamentais e nas comunidades, entre outros.
A parceria entre a CAERD e a UNIR gerou uma pesquisa que busca identificar a formação de
núcleos de aquecimento (ilhas de calor) na cidade de Porto Velho. Em 2011, esse projeto apresentou
para a comunidade seus primeiros resultados, que evidenciaram que os pontos mais quentes da cidade
eram aqueles com maior presença de elementos urbanos, intensa circulação de veículos e pessoas, bem
como escassez de vegetação. Por meio dessa pesquisa, além da produção científica, busca-se uma
conscientização da população sobre a necessidade de se manter trechos de natureza intacta para a
manutenção do clima.
Já o acordo de cooperação firmado entre a CAERD e a CPRM tem como objetivo estudar a
qualidade das águas subterrâneas através de amostras retiradas dos poços profundos utilizados para
abastecimento da população. O interesse interinstitucional quanto ao uso racional das águas subterrâneas
irá subsidiar a gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos em Porto Velho, bem como a
Política Estadual de Recursos Hídricos. Através desse projeto também será possível a difusão das
informações para a população, no Sistema de Informação de Águas Subterrâneas (SIAGAS), sobre a
qualidade da água e as demais variáveis pesquisadas. Além disso, é importante ressaltar que a CPRM
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também atua, inclusive com estações, no monitoramento dos rios do Estado através de um acordo de
cooperação estabelecido entre os órgãos ANA, SEDAM e CPRM.
O monitoramento dos poços tubulares, realizado pela CAERD, busca organizar a política de
monitoramento de águas subterrâneas, a legalização dos terrenos, o monitoramento de águas
subterrâneas, a criação de uma base de apoio para estudos e pesquisas acadêmicas e a difusão de
informações para a população em geral.
A tempo, o Projeto do SIAGAS é definido como uma ferramenta, a ser utilizada de forma
descentralizada, para coleta, consistência, armazenamento e difusão de dados e informações
hidrogeológicas. Esse projeto possibilita, ainda, a elaboração de mapas de águas subterrâneas regionais,
de forma a apoiar os órgãos gestores estaduais e municipais na criação de seus instrumentos de gestão
de recursos hídricos subterrâneos.
O programa Bacias Urbanas, fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Velho
e o SIPAM, tem como objetivo o aprimoramento da gestão e do planejamento municipal, com foco na
agenda do programa Sipamcidade. Esse acordo tem por finalidade a promoção da cooperação e do apoio
técnico entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e a
Prefeitura da capital de Rondônia.
Gerido pelo SIPAM e coordenado pelo Ministério Público, o projeto PROBACIAS conta com
inúmeros órgãos parceiros para sua execução: SEDAM, UNIR, CAERD, Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), prefeituras municipais, EMATER, Batalhões da Polícia
Ambiental, entre outros. Consiste em um programa de recuperação de mananciais de abastecimento
público e tem como principal objetivo o desenvolvimento de instrumentos, metodologias e estratégias
para viabilizar um programa de restauração de bacias hidrográficas, enfatizando a necessidade de
preservação das matas ciliares de nascentes e de mananciais, e o uso racional dos recursos hídricos.
O PROBACIAS monitora e refloresta, desde de 2007, a bacia hidrográfica do rio Boa Vista, no
município de Ouro Preto D’Oeste, beneficiando mais de 30 mil residentes das comunidades locais. Em
2008, iniciaram-se os trabalhos na bacia hidrográfica do rio Jaru, no município de Jaru e região. Por fim,
em 2010, o programa foi estendido para a bacia hidrográfica do rio Palmeiras, no município de Espigão
D’Oeste. Os moradores das referidas bacias foram convidados a realizarem plantios de vegetação nativas
nas margens dos rios e das nascentes. Uma das principais premissas do projeto é a participação da
população através de audiências públicas, seminários e reuniões nas regiões de conflito pela água.
Interação com o PERH/RO

Todas as diretrizes e programas estabelecidos para execução pelo PERH/RO devem estar
alinhadas com os instrumentos legais estaduais e as disposições dos órgãos estaduais e municipais de
gestão ambiental. Há que se ressaltar que - a execução dos projetos que ultrapassem barreiras municipais
deve considerar as particularidades legislativas de cada um dos municípios.
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As diretrizes do PERH/RO que mais dialogam com os dispositivos legais e os planos e projetos
em execução a nível estadual são: “2 Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos
recursos hídricos”, “3 Desenvolvimento tecnológico, capacitação e comunicação” e “4 Conservação da
água, do solo e dos ecossistemas”. Na diretriz “1 Desenvolvimento/fortalecimento legal-institucional”,
ainda que haja algum nível de intimidade entre as políticas estaduais e municipais, acredita-se que há
menor grau de impacto para a execução dos programas previstos pelo PERH/RO.
Ressalta-se que todos os programas e projetos encontram-se, em alguma medida, atrelados às
definições da SEDAM. Todos os projetos devem dialogar com as prerrogativas estabelecidas pela
Secretaria, bem como às normatizações das secretarias municipais de meio ambiente e de
desenvolvimento sustentável. Vale lembrar, também, que as disposições dos municípios a respeito de
alguns dos tópicos abordados nos programas do PERH/RO deverão ser levantadas em campo, uma vez
que inexistem dados secundários disponíveis em bases de dados oficiais.
Em relação aos programas específicos, acredita-se que, na diretriz de desenvolvimento legalinstitucional, o programa PROBACIAS pode ter grande interação com o programa de articulação
institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos. Para a execução do projeto articulação
intersetorial no planejamento e na execução de atividades relacionadas a recursos hídricos, o
monitoramento realizado por este programa em algumas bacias hidrográficas do Estado pode ser uma
ferramenta bastante útil.
Para a diretriz de consolidação e/ou implementação de instrumentos de gestão de recursos
hídricos, há consonância entre vários programas e projetos com algumas das instituições e dos
programas já existentes listados anteriormente. Destacam-se os seguintes:
•

Programa “Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos”: o projeto “Implementação do sistema de outorga de direito
de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos” está relacionado com as
ações executadas pela CAERD em seu projeto de educação ambiental sobre o descarte de
resíduos sólidos. Ainda que a Companhia não realize o cadastramento dos usuários, é possível
utilizar o conhecimento adquirido pela experiência desta quando da informação à população
sobre o descarte dos resíduos sólidos e, também, aproveitar os espaços que já foram abertos pela
CAERD para a realização dessa atualização do cadastramento.

•

Programa “Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado”: dentro desse programa encontra-se o
projeto “Ampliação na rede hidrológica de monitoramento das águas subterrâneas” que está
intimamente ligado ao que vem sendo desenvolvido pela CAERD e pela CPRM, que têm
estudado a qualidade das águas subterrâneas através de amostras retiradas dos poços profundos
utilizados para abastecimento da população. O monitoramento dos poços tubulares, realizado
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pela CAERD, pode contribuir com informações valiosas e servir de base para o objetivo do
referido projeto, que visa a ampliação desse monitoramento.
•

Programa “Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos
(SIRH/RO)”: no projeto homônimo inserido nesse programa, cujo objetivo é reunir, dar
consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos
recursos hídricos no Estado, atualizando, permanentemente, as informações sobre
disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território estadual, as informações
presentes no SIAGAS são de grande valor, uma vez que nesse sistema já se encontram
consolidadas algumas das informações de interesse do projeto.
Para a diretriz que busca o desenvolvimento tecnológico, bem como a capacitação e a

comunicação com os atores envolvidos no quadro institucional, a similaridade de objetivos entre alguns
programas estaduais já implementados e os projetos propostos pelo PERH/RO é digna de consideração,
destacando-se as seguintes consonâncias:
•

Programa “Comunicação, divulgação e educação ambiental”: o projeto “Educação ambiental e
difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos” apresenta uma prerrogativa
de atuação muito próxima do que é executado no âmbito do programa de educação ambiental
da CAERD em vários municípios do Estado. Assim, quando da implementação desse projeto
do PERH/RO, as experiências obtidas pela CAERD serão de grande importância, assim como a
parceria com a instituição, de modo a multiplicar os resultados obtidos.

•

Programa “Comunicação, divulgação e educação ambiental”: no bojo deste programa encontrase o projeto “Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, aplicação de
fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares”. Para a execução
deste, será possível contar com a colaboração do CEDRS, que atua acompanhando e avaliando
as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar. o CEDRS possui vários usuários
cadastrados e permeabilidade entre os produtores rurais, de modo que pode servir como uma
ponte para a capacitação dos mesmos no manejo sustentável, objeto do projeto do PERH/RO.
Também pode auxiliar na implementação desse projeto o programa PROATER, que atua
estimulando a regularização ambiental pelo CAR, a conservação de solo e água, com ênfase nas
bacias hidrográficas, a boa destinação dos resíduos sólidos, a preservação e conservação de
matas ciliares, a implantação e manutenção de SAFs, a recuperação de pastagens degradadas, a
integração lavoura-pecuária-floresta, entre outras práticas de agricultura sustentável, dentre as
quais se inserem aquelas relacionadas com a utilização e o descarte de fertilizantes e
agrotóxicos.

•

Programa “Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos”: nesse
programa é encontrado o projeto “Estudos da qualidade das águas em corpos d'água utilizados
para piscicultura”, o qual tem como justificativa a crescente problemática da piscicultura para
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os corpos d’água do Estado, tanto em termos da regularização das outorgas, como em relação
aos efluentes lançados e seus impactos na qualidade da água dos corpos hídricos. Para o
desenvolvimento das ações previstas nesse projeto, há que se considerar as disposições da
política de fomento à pesca e aquicultura, instituída pela Lei nº 1.038, de 22 de janeiro de 2002,
que regula as atividades da pesca e da aquicultura, com vistas à preservação da biota aquática
do Estado de Rondônia, bem como do Decreto nº 10.227/02, que estabeleceu permissões e
proibições sobre a utilização de aparelhos, métodos e técnicas na exploração da atividade
pesqueira.
Por fim, em relação à diretriz “Conservação da água, do solo e dos ecossistemas”, em dois
projetos de um mesmo programa é possível encontrar consonâncias importantes entre as atividades
previstas no PERH/RO e nos projetos já executados a nível estadual e municipal. São eles:
•

Programa “Preservação Ambiental”: inserido neste programa encontra-se o projeto
“Conservação e proteção de nascentes e mananciais de abastecimento e recomposição de matas
ciliares nas bacias hidrográficas”, cujo objetivo é identificar e recuperar áreas degradadas
compreendendo nascentes e matas ciliares. Para persecução desse objetivo é essencial
considerar os avanços obtidos, na recomposição das matas ciliares de algumas bacias
hidrográficas estaduais, pelo programa PROBACIAS. Sua experiência, assim como a
proveniente das ações executadas com o mesmo fim pela CAERD, deve ser considerada e, na
medida do possível, aproveitadas e replicadas quando julgadas de sucesso.

•

Programa “Preservação Ambiental”: ainda no escopo deste programa pode ser encontrado o
projeto “Promoção da adoção de técnicas sustentáveis nos processos produtivos agropecuários
e o manejo e disposição de efluentes da fertirrigação, em especial agrotóxicos”. Para a execução
desse projeto, a contribuição do programa PROATER é fundamental, uma vez que ele já possui
permeabilidade entre os produtores agrícolas do Estado e atua na promoção de práticas de
agricultura sustentável. A colaboração do CEDRS também pode ser valiosa, dada sua atuação
para fortalecer a agricultura familiar, possibilitando um diálogo mais íntimo com os produtores.

6.2

MARCOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
A legislação ambiental a nível estadual, em Rondônia, é bastante extensa. A primeira iniciativa

legislativa de cunho ambientalista data de 1984, quando foi promulgada uma lei que dispunha acerca do
receituário agronômico no Estado. Já a mais recente, datada de 2009, refere-se à proibição de pesca
esportiva no período de defeso. Percebe-se que, ao longo de mais de 20 anos foram produzidos e
alterados dispositivos legais visando não só a preservação como o estímulo ao desenvolvimento
sustentável de Rondônia. Entretanto, planos e programas de imensa importância, que já foram citados
em itens anteriores do presente documento, ainda pendem de legalização no formato de dispositivo de
lei, fazendo com que tenham uma baixa aplicabilidade e, consequentemente, baixa efetividade.
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Inicialmente, há que se ressaltar a importância de alguns marcos legais já extensivamente
mencionados ao longo deste texto. O instrumento legal de maior importância em relação ao objeto de
estudo atual, sem dúvida, é a Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.114, de 20 de setembro de 2002, que instituí a Política Estadual de Recursos Hídricos,
criando o Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia. Essa
política encontra-se, ainda, passados mais de dez anos, em incipiente implementação, porém, representa
um importante marco na legislação ambiental rondoniense, em especial em relação à gestão dos recursos
hídricos.
Já o PDES-RO, também mencionado em tópicos anteriores, ainda carece de ser transformado
em dispositivo de lei. O que deveria ser uma prioridade em termos de políticas ambientais, dada sua
importância como marco de planejamento do desenvolvimento sustentável num horizonte de 30 anos.
Além destes dois, de acordo com o Ministério Público do Estado de Rondônia, existem dezenas
de leis, decretos e portarias que, em conjunto, formam um cenário da legislação ambiental presente no
Estado, atualmente. A seguir são listados estes marcos legais que versam sobre preservação e
desenvolvimento ambiental.
•

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Administrativa do texto constitucional promulgado em 28 de
setembro de 1989 com as alterações adotadas pelas emendas constitucionais nº 01/1990 a
24/2002.

•

LEI ESTADUAL N° 27, DE 22 DE JUNHO DE 1984. Dispõe sobre o uso do receituário
agronômico em Rondônia.

•

LEI ESTADUAL N° 30, DE 10 DE SETEMBRO DE 1984. Institui o Programa de
Florestamento ao longo das rodovias.

•

LEI ESTADUAL N° 72, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1985. Dispõe sobre a proteção das
belezas naturais de interesse turístico e ecológico do Estado.

•

LEI ESTADUAL Nº 220, DE 13 DE JANEIRO DE 1989. Proíbe a comercialização e a
utilização, no território estadual, de "sprays" que contenham clorofluorcarbono (CFC), e dá
outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 242, DE 01 DE NOVEMBRO DE 1989. Dispõe sobre o controle de
entrada, normas de comercialização e fiscalização do produto denominado "Cola de Sapateiro",
e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL N° 283, DE 30 DE MAIO DE 1990. Dispõe sobre a comercialização e o uso
de substâncias que comportem riscos para a saúde e o meio ambiente, no Estado de Rondônia.

•

LEI ESTADUAL N° 506, DE 03 DE AGOSTO DE 1993. Dispõe sobre a coleta seletiva de lixo
e dá outras providências.
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•

LEI ESTADUAL Nº 547, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993. Dispõe sobre a criação do Sistema
Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAR) e seus instrumentos, estabelece
medidas de proteção e melhoria da qualidade de meio ambiente, define a política Estadual de
Desenvolvimento Ambiental, cria o Fundo Especial de Desenvolvimento Ambiental
(FEDARO) e o Fundo Especial de Reposição Florestal (FEREF).

•

LEI ESTADUAL Nº 717 DE 09 DE JUNHO DE 1997. Dispõe sobre a fiscalização do
envasilhamento, da comercialização e da distribuição fracionada do Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP), no Estado, e dá outras providências.

•

LEI COMPLEMENTAR Nº 215, DE 19 DE JULHO DE 1999. Cria a Agência de Defesa
Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON).

•

LEI ESTADUAL N° 233, DE 6 DE JUNHO DE 2000 ATUALIZADA PELA LEI ESTADUAL
N° 312, DE 6 DE MAIO DE 2005. Dispõe sobre o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do
Estado de Rondônia (ZSEE) e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 880, DE 6 DE JANEIRO DE 2000. Disciplina o uso de aparelhos sonoros
em locais públicos e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 887 DE 21 DE MARÇO DE 2000. Dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal
no Estado de Rondônia, e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 888, DE 21 DE MARÇO DE 2000. Dispõe sobre a inspeção sanitária e
industrial dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado de Rondônia, e dá outras
providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 890, DE 24 DE ABRIL DE 2000. Dispõe sobre procedimentos vinculados
à elaboração, análise e aprovação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 982 DE 6 DE JUNHO DE 2001. Dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal
no Estado de Rondônia e revoga a Lei nº 886, de 21 de março de 2000, e a Lei nº 969, de 25 de
janeiro de 2001. Regulamentada pelo Decreto nº 9.735, de 03 de dezembro de 2001.

•

LEI ESTADUAL N° 1.017, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2001. Dispõe sobre produção,
comercialização, transporte, armazenamento e uso de agrotóxicos, seus componentes e afins no
Estado de Rondônia, revoga a Lei n° 693, de 27de dezembro de 1996, e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 1.145, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002. Institui a política, cria o sistema
de gerenciamento de resíduos sólidos do Estado de Rondônia e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 1.165, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002. Autoriza a utilização de Gás
Natural em veículos automotores no Estado de Rondônia, nos municípios onde haja
disponibilidade do uso deste energético.

•

LEI ESTADUAL Nº 1.220, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003. Dispõe sobre a Política Estadual
de Reciclagem de Materiais e dá outras providências.
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•

LEI ESTADUAL N° 1.399, DE 16 DE SETEMBRO DE 2004. Proíbe a permanência e a
movimentação de animais ferozes em locais públicos ou de uso comum.

•

LEI ESTADUAL N° 1.729, DE 19 DE ABRIL DE 2007. Dispõe sobre proibição da pesca
profissional nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré no Estado de Rondônia, e dá
outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 1.861, DE 10 DE JANEIRO DE 2008. Dispõe, define e disciplina a
piscicultura no Estado de Rondônia, e dá outras providências.

•

LEI ESTADUAL Nº 1.869, DE 5 DE MARÇO DE 2008. Acrescenta dispositivos ao artigo 26
da Lei nº 547, de 30 de dezembro de 1993.

•

LEI ESTADUAL N° 1.878, DE 14 DE ABRIL DE 2008. Dispõe sobre a instalação de
empreendimentos nas bacias mananciais.

•

LEI ESTADUAL No 5.866, DE 21 DE JUNHO DE 1999. Altera dispositivos da Lei nº 5.361,
de 30 de dezembro de 1996, e revoga a Lei nº 4.473, de 28 e novembro de 1990, e a Lei nº 5.642,
de 11 de maio de 1998.

•

DECRETO ESTADUAL N° 3.077, DE 13 DE OUTUBRO DE 1986. Estabelece normas sobre
a saída de madeira em toras do Estado.

•

DECRETO ESTADUAL N° 3.287, DE 14 DE MAIO DE 1987. Acrescenta dispositivo no
Decreto 3.077, de 13 de outubro de 1986.

•

DECRETO ESTADUAL N° 3.505, DE 02 DE NOVEMBRO DE 1987. Acrescenta dispositivo
no Decreto 3.077, de 13 de outubro de 1986, que estabelece normas de saída de madeira em
toras no Estado.

•

DECRETO ESTADUAL Nº 7.903, DE 1 DE JULHO DE 1997. Regulamenta a Lei nº 547, de
30 de dezembro de 1993, que dispõe sobre proteção, recuperação, controle, fiscalização e
melhoria de qualidade do meio ambiente no Estado de Rondônia.

•

DECRETO ESTADUAL Nº 9.807, DE 7 DE JANEIRO DE 2002. Aprova o regulamento da
Lei nº 888, de 21 de março de 2000, que dispõe sobre a inspeção dos produtos e subprodutos de
origem animal no Estado de Rondônia.

•

DECRETO ESTADUAL N° 12.449, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006. Introduz artigo no
Decreto n° 7.903, de 1° de julho de 1997, que regulamentou a Lei n° 547, de 30 de dezembro
de 1993.

•

DECRETO ESTADUAL N° 13.526, DE 21 DE MAIO DE 2008. Dispõe sobre a criação do
Conselho Estadual de Agrotóxicos (CEA), e dá outras providências.

•

DECRETO ESTADUAL N° 13.881, DE 28 DE OUTUBRO DE 2008. Dispõe sobre as
competências da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), referentes às
ações que visam coibir as infrações contra o meio ambiente no Estado de Rondônia.
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•

DECRETO ESTADUAL N° 13.882, DE 28 DE OUTUBRO DE 2008. Dispõe sobre a
composição da Comissão Permanente de Licitação de Compras de Materiais e Serviços da
Superintendência Estadual de Compras e Licitações.

•

DECRETO ESTADUAL N° 14.779, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009. Altera redação do
parágrafo único do artigo 1° do Decreto n° 3.077, de 13 de outubro de 1986, e dá outras
providências.

•

PORTARIA ESTADUAL N° 125, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009. Dispõe sobre a proibição
da prática da pesca profissional e amadora durante o Período do Defeso; de 15 de novembro de
2008 a 15 de março de 2009.

•

PORTARIA Nº 48, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007. Estabelece normas de pesca para o
período de proteção à reprodução natural dos peixes, na bacia hidrográfica do rio Amazonas,
nos rios da Ilha do Marajó, e na bacia hidrográfica dos rios Araguari, Flexal, Cassiporé,
Calçoene, Cunani e Uaça, no Estado do Amapá.

•

PORTARIA N° 156/GAB/SEDAM. Proíbe a pesca nas cachoeiras do Teotônio e Santo Antônio
na época da Piracema, de novembro a março.

•

PORTARIA N°170/2010/GAB/SEDAM. Proibição de aprovação de projetos de manejo,
autorizações para desmatamentos e queimadas e declarações para financiamentos por
instituições de crédito pública ou privada em áreas acobertadas por declarações de posse ou
documentos similares.

•

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 43, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005. Estabelece normas para
o período de proteção à reprodução natural dos peixes, temporada 2005/2006/2007, na Bacia
Hidrográfica do Rio Amazonas, nos rios da Ilha do Marajó, e na Bacia Hidrográfica dos Rios
Araguari, Flexal, Cassiporé, Calçoene,Cunani e Uaça, no Estado do Amapá.

•

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 106, DE 21 DE JULHO DE 2006. Proíbe, de 1º de agosto de
2006 a 1º de agosto de 2009, a pesca do tambaqui (Colossoma macropomum) nas bacias
hidrográficas do Estado de Rondônia.
No campo de legislação ambiental municipal, de acordo com o Ministério Público do Estado de

Rondônia, apenas 17 municípios apresentam dispositivos relacionados ao meio ambiente em suas cartas
legislativas; isso representa que apenas 30% dos municípios rondonienses já promulgaram leis ou
portarias normativas relacionadas intimamente com assuntos ambientais e que tem real implementação.
Nos municípios listados a seguir, podem ser encontrados desde leis que instituem sistemas municipais
de meio ambiente até planos de saneamento básico sustentável: Alvorada do Oeste, Buritis, Cabixi,
Cerejeiras, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho
d’Oeste, Nova Mamoré, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rio Preto, Rolim de Moura, São Miguel do
Guaporé e Seringueiras.
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Tornar-se-ia por demasiado extensivo listar aqui cada um dos dispositivos municipais, dado que,
o objetivo não é tanto a realização de um quadro minucioso do que já existe, mas quanto do que seria
necessário em relação aos objetivos perscrutados pelo PERH/RO. Assim, tem-se que, enquanto a nível
estadual há uma extensa gama de dispositivos legais ambientais, a nível municipal o mesmo não se
repete. Os municípios que possuem legislações ambientais ainda se mostram em nível incipiente de
formulação e aplicação das mesmas, com exceção de Porto Velho, que possui um sistema legislativo já
consolidado em relação a suas políticas ambientais, o que acaba atraindo inúmeros programas e
investimentos de meio ambiente para o município em questão.
Conclui-se que, dado o panorama geral, não há necessidade de construção de novos marcos
legais, mas, sim, que seja realizada a efetiva implementação dos dispositivos já existentes. Além disso,
é preciso estender os marcos legais municipais, ampliando seus níveis de complexidade e efetividade.
Antes de se pensar na proposição de novos marcos é preciso legalizar os planos já existentes em âmbito
estadual, de modo que, a partir de um cenário efetivamente implantado de disposições legais, sejam
vislumbradas lacunas a serem preenchidas com novas proposições legislativas.
6.3

POSSÍVEIS PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Para a execução dos programas e projetos previstos no PERH/RO, algumas instituições podem

contribuir de maneira significativa para seu sucesso. Neste tópico serão apresentadas as principais
organizações que poderão ser parceiras quando da implementação das ações do Plano de Recursos
Hídricos. Ressalta-se que não serão mencionadas instituições ligadas às esferas governamentais, as quais
já foram alvo de análise nos tópicos anteriores.
6.3.1

Organizações Civis
Associações de Moradores

Em Rondônia podem ser encontradas dezenas de Associações de Moradores. Estas organizações
podem ser definidas como entidades voltadas e direcionadas para ações sociais, não podendo ser
elevadas à categoria de empresas prestadoras de serviços. A função dessas associações resume-se,
exclusivamente, a pleitear, perante os órgãos públicos, melhorias para as comunidades que representam.
A parceria dessas Associações de Moradores com o PERH/RO pode se dar nos projetos de
comunicação e de educação ambiental, servindo como multiplicadoras das informações e das práticas
sustentáveis repassadas aos comunitários. De acordo com pesquisa prévia realizada para o PERH/RO,
foram encontradas 47 associações em diversos municípios do Estado.
Sindicato Rural, Associações e Cooperativas de Produtores Rurais

Apesar da importância da agricultura para o Estado de Rondônia, os produtores rurais enfrentam
inúmeras dificuldades em relação ao escoamento e comercialização de sua produção, bem como de
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acesso a serviços de saúde e educação, que são escassos nas zonas rurais de muitos dos municípios
rondonienses.
Frente a esse cenário, a organização dos produtores em associações e cooperativas representa
uma possibilidade de melhorar as condições de vida dessa parcela da sociedade. Enquanto as
cooperativas têm uma função essencialmente econômica, atuando com o objetivo de viabilizar o negócio
produtivo de seus associados junto ao mercado, as associações têm por finalidade a promoção de
assistência social, educacional, cultural, representação política e defesa de interesses de classe.
Em Rondônia podem ser encontradas 93 associações de produtores rurais, 297 associações de
produtores rurais em assentamentos, 134 cooperativas de produtores rurais e seis sindicatos rurais. Essas
inúmeras organizações podem ser potenciais parceiras na execução dos programas de educação
ambiental, uma vez que poderão replicar a seus associados/cooperados as informações repassadas por
técnicos quando da implementação dos projetos do PERH/RO. O papel dessas organizações pode ser
mais significativo nos seguintes programas e projetos:
•

Programa “Comunicação, divulgação e educação ambiental”
o

Projeto “Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos
recursos hídricos”;

o

Projeto “Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, aplicação de
fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares”.

•

Programa “Preservação ambiental”:
o

Projeto “Conservação e proteção de nascentes e mananciais de abastecimento e
recomposição de matas ciliares nas bacias hidrográficas”;

o

Projeto “Promoção da adoção de técnicas sustentáveis nos processos produtivos
agropecuários e o manejo e disposição de efluentes da fertirrigação, em especial
agrotóxicos

Cooperativa, Associação e Sindicato de Garimpeiros e Mineradores

As cooperativas, associações e sindicatos ligados ao ramo mineral apresentam, em sua ampla
maioria, a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar
produtos minerais. Essas organizações contam com respaldo da Constituição Brasileira, mas necessitam
de condições e apoio especial para se organizarem.
Além das benesses alcançadas para a categoria dos garimpeiros e mineradores, fortalecendo sua
capacidade e as condições de venda dos minérios garimpados, essas instituições, normalmente, ficam
responsáveis por vários aspectos da vida de seus cooperados, tais como moradia, saúde, alimentação e
condições de trabalho dos seus membros, além das atividades específicas do ramo. Em Rondônia,
existem 25 cooperativas, 1 associação e 1 sindicato ligados a essa área, desse total quase 50%
encontram-se em Porto Velho, capital do Estado.
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O projeto “Pesquisas relacionando os casos de câncer no Estado de Rondônia com a
contaminação da água”, inserido no programa “Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão
dos recursos hídricos” do PERH/RO, poderá se utilizar das experiências dos cooperados e associados,
uma vez que estes constituem o público mais propício ao desenvolvimento dessa doença em decorrência
das atividades de mineração. No caso do programa de “Preservação Ambiental”, essas organizações
podem ser consideradas público-alvo e potenciais parceiras ao mesmo tempo.
Colônias e Associações de Pescadores

Os pescadores, com o passar do tempo, estão cada vez mais expostos a situações que dificultam
a sua atividade e, consequentemente, a manutenção familiar. As intempéries variam desde a disputa de
espaço com atividades industriais à poluição e degradação dos corpos hídricos. Dessa forma, a atividade
da pesca disputa seu espaço com diversos atores sociais que ocupam o mesmo sistema.
As associações, cooperativas e colônias de pescadores tem como objetivo, dado o cenário
exposto, organizar a produção e a comercialização dos pescadores, ampliando, também, a
conscientização política e social da classe pescadora. O papel fundamental dessas organizações resumese, então, a organizar economicamente a classe, suprindo os elos da cadeia produtiva da pesca e
aumentando as oportunidades de geração de renda e trabalho para os pescadores e seus familiares.
No caso do presente estudo, acredita-se que essas organizações poderão constituir parcerias para
a execução dos projetos de educação ambiental e de conservação da água e dos ecossistemas, uma vez
que a categoria dos pescadores está em contato direto com os recursos hídricos e conhece os potenciais
e os limites dos rios em sua sustentabilidade. Em Rondônia, existem cinco organizações desse tipo,
localizadas em quatro municípios distintos, conforme exposto na TABELA 6.2 a seguir.
TABELA 6.2 - COLÔNIA/ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
Sigla

Nome

SOPESCAR

Associação dos Pescadores Amadores
de Rondônia
Colônia de Pescadores Z-6 do
Município de Candeias do Jamari
Colônia de Pescadores Z-1 de Tenente
Santana
Colônia de Pescadores e Aquicultores
Z-10 de São Francisco do Guaporé
Colônia de pescadores Z-2 de Guajará
Mirim

Endereço

Município

Rua Tenreiro Aranha 2451, Centro

Porto Velho

Rua Emanoel Pontes Pinto 201, Satelite

Candeias do Jamari

Rua Prudente de Moraes 2174, Mocambo

Porto Velho

Rua Tiradentes 4720, Cidade Alta

São Francisco do Guaporé

Av Beira Rio, s/n - Centro

Guajará Mirim

Associações e Cooperativas Indígenas e Extrativistas

Rondônia caracteriza-se por conter um mosaico bastante amplo de áreas protegidas. Existem
dezenas de Terras Indígenas e Unidades de Conservação no território estadual. Entretanto, estas
populações, ainda que beneficiadas por dispositivos legais específicos, encontram-se ameaçadas por
diversos fatores externos, tais como pressões de invasores, desmatamento ilegal entre outras.
As organizações de indígenas e extrativistas, desse modo, buscam a proteção do modo de vida
tradicional dessas populações, bem como possibilitar a melhor inserção de suas produções no mercado.
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Essas associações e cooperativas serão importantes parceiras nos projetos que envolvem áreas
protegidas, uma vez que já possuem permeabilidade e legitimidade entre seus associados.
6.3.2

Institutos de Pesquisa
EMBRAPA/RO

A EMBRAPA/RO, ou Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia, é uma unidade da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. No Estado, a empresa foi fundada em 10 de julho de 1975 e, atualmente, possui um
corpo de pesquisa formado por doutores e mestres.
Seus projetos são realizados em oito laboratórios de alta tecnologia na capital do Estado e cinco
campos experimentais localizados em diferentes municípios de Rondônia. Sua principal atribuição é
desenvolver soluções tecnológicas para a sustentabilidade da agricultura na Amazônia, com ênfase em
Rondônia, em benefício da sociedade brasileira.
A EMBRAPA/RO está organizada em quatro núcleos, que promovem a discussão de temas
técnicos, elaboram e conduzem projetos de pesquisa, são eles: Núcleo de Produção Animal; Núcleo de
Produção Florestal; Núcleo de Produção Vegetal; e Núcleo de Café.
•

Núcleo de Produção Animal: neste núcleo são realizadas atividades de pesquisa voltadas à
sanidade animal, com foco em bovinos e bubalinos. Na área de pastagens são realizados
experimentos com espécies forrageiras adaptadas às condições do Estado, bem como avaliações
nutricionais e modelos silvipastoris, com destaque para a integração Lavoura-Pecuária-Floresta
(iLPF) e a recomendação de espécies nativas para arborização. Por fim, a pecuária leiteira,
importante atividade econômica no cenário rondoniense, também é alvo do desenvolvimento de
tecnologias e de ações com foco na reprodução, na qualidade do leite e na produtividade, tanto
do gado bovino quanto bubalino.

•

Núcleo de Produção Florestal: trabalha-se com silvicultura comercial de espécies florestais de
rápido crescimento, incluindo SAFs, ecologia e manejo de florestas nativas, e ainda ferramentas
de extensão para promover a comunicação e a educação ambiental no meio rural, ligando os
temas agro e florestal. O princípio que rege as atividades desse núcleo é o desenvolvimento de
atividades produtivas em conciliação com a missão de conservar e proteger o ecossistema,
gerando alternativas tecnológicas para subsidiar produtores e tomadores de decisão, apoiando,
também, políticas públicas para fortalecer o setor florestal local. Dentre os resultados das ações
desse núcleo, pode-se citar: geração de informações sobre o desempenho de espécies arbóreas
nativas e exóticas indicadas para reflorestamentos puros e mistos; planejamento e
monitoramento da recuperação de áreas abandonadas devido à atividade pecuária;
monitoramento da dinâmica de crescimento da floresta nativa; fenologia de espécies da flora
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regional de uso madeireiro e não madeireiro; e materiais didáticos e de mídia para a
disseminação de boas práticas de manejo de espécies florestais de alto valor de mercado.
•

Núcleo de Produção Vegetal: esse núcleo trabalha com ações de melhoramento genético para
diversas culturas, desenvolvendo, também, trabalhos de domesticação e determinação do
potencial do pinhão-manso e pupunha, espécies oleaginosas, para a produção de
biocombustível, assim como trabalhos de prospecção e identificação de moléculas com
potencial bioativo para o controle de patógenos de importância agropecuária. Alternativas
agroecológicas, modelos de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), plantio direto e
fitossanidade também são temas de pesquisas do Núcleo de Produção Vegetal.

•

Núcleo de Café: há mais de 30 anos esse núcleo estuda o comportamento de diferentes materiais
genéticos das espécies Coffea canephora e Coffea arabica em função do solo, do clima e de
tratos culturais. Resultados desse esforço podem ser vistos no campo experimental de Ouro
Preto do Oeste, localizado em uma importante região cafeeira do Estado, que reúne os principais
trabalhos de melhoramento genético e tecnologia de manejo. Também é estudado, em outras
partes do Estado, o cultivo de café em consórcio com espécies florestais e são desenvolvidas
pesquisas para controle de pragas e doenças.
Todos os projetos executados pela EMBRAPA/RO têm como premissa a transferência

tecnológica, concentrando esforços para que os resultados gerados pela instituição alcancem o setor
produtivo, contribuindo para a inovação tecnológica nos diversos segmentos do meio rural. A
EMBRAPA/RO busca a gestão integrada do conhecimento por meio de parcerias com empresas,
organizações, instituições públicas ou privadas.
Por ser uma entidade com representatividade no CRH/RO, acredita-se que a EMBRAPA/RO
integrará os processos do projeto de “Fortalecimento do CRH/RO”, parte do programa “Reestruturação
e Fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado”. Outra parceria
importante que poderá ser feita com essa instituição será no programa “Desenvolvimento científico e
tecnológico para a gestão dos recursos hídricos”, em projetos relacionados à piscicultura, aos efluentes
da fertirrigação e mineração e no projeto “Apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica e
tecnológica para a ampliação do conhecimento dos recursos hídricos no Estado”. Por fim, no programa
de preservação ambiental, acredita-se que a EMBRAPA/RO possa contribuir com as ações previstas no
projeto “Promoção da adoção de técnicas sustentáveis nos processos produtivos agropecuários e o
manejo e disposição de efluentes da fertirrigação, em especial agrotóxicos”.
EMATER/RO

A principal função da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Rondônia (EMATER/RO), como indicado em sua designação, é a prestação de serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER) para agricultores familiares e suas associações através de ações
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desenvolvidas de forma educativa e participativa. A empresa preza pela integração e complementaridade
dos fatores de produção, utilizando metodologias como o Diagnóstico Rural Participativo (DRP), o
Diagnóstico Organizacional Participativo (DOP), a Competência Econômica baseada na Formação de
Empreendedores (CEFE), entre outras técnicas e ferramentas participativas.
O foco de resultados a ser alcançado pela EMATER/RO é descrito como o início de um processo
de modernização do agronegócio da agricultura familiar, para o qual se utilizam, principalmente, fatores
internos de produção, visando desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, recuperação do
passivo ambiental, aumento da produtividade com redução de custos e melhoria da qualidade da
produção. A empresa está presente nos 52 municípios do Estado, contando com 84 unidades
operacionais.
Atualmente, a EMATER/RO trabalha em Rondônia com nove projetos prioritários, a saber:
Agroecologia; Produção Animal (bovino de corte, bovino de leite e pequenos animais); Agroindústria;
Regularidade Ambiental; Produção Vegetal (cafeicultura); Piscicultura; Desenvolvimento Social (PAA,
PNHR e organizações produtivas); Crédito Rural; e Cadastro Ambiental Rural. Dentre estes, as linhas
que mais dialogam com os programas e projetos propostos pelo PERH/RO são as relacionadas à
agroecologia, regularidade ambiental e piscicultura.
•

Agroecologia: partindo da premissa que com a ampliação da agricultura familiar são gerados
riscos quanto à sua sustentabilidade, a preocupação da EMATER/RO ao desenvolver projetos
de ATER no segmento da agroecologia é privilegiar sistemas orgânicos e de base agroecológica.
Até o presente, essas atividades já envolveram 1.100 famílias de Rondônia, em um total de
produção estimado entre 8.500 a 10.000 toneladas. Entre as principais ações desenvolvidas
nessa linha de projetos prioritários, estão:

•

o

Curso sobre manejo ecológico do solo;

o

Ensaios e oficinas com adubação verde para lavouras perenes e anuais;

o

Produção de biofertilizantes;

o

Manejos culturais para controle mecânico de plantas espontâneas

o

Curso sobre integração pecuária lavoura;

o

Curso sobre a relação da segurança alimentar e os sistemas produtivos.

Regularidade Ambiental: os projetos dessa linha buscam trabalhar educação ambiental com os
agricultores familiares e seus beneficiários, de modo que os mesmos desenvolvam hábitos de
utilização consciente dos recursos naturais e de destinação e aproveitamento de resíduos sólidos
oriundos de atividades produtivas, buscando a sustentabilidade da sua propriedade. Para isso
são socializadas informações sobre a legislação ambiental vigente e sobre técnicas sustentáveis
de conservação do solo e dos recursos hídricos, buscando a otimização da produção. A
EMATER/RO também auxilia os agricultores familiares em processos de licenciamento
ambiental.
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•

Piscicultura: o aumento expressivo da produção de peixes em regime semi-intensivo de criação,
reflexo do aumento da área alagada e da produtividade, veio acompanhado de questões sanitárias
significativas. Em virtude desse cenário, a EMATER/RO investe, cada vez mais, em ações de
assistência técnica ao setor aquícola do Estado, orientando acerca da prevenção e da aplicação
das medidas profiláticas que envolvem o manejo na produção peixes. Seus técnicos são
devidamente capacitados para lidar com ocorrências de parasitos e possíveis doenças
identificadas no processo produtivo.
Por ser uma entidade com representatividade no CRH/RO, a EMATER/RO deverá participar

das ações do projeto de “Fortalecimento do CRH/RO”, parte do programa “Reestruturação e
Fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado”. Essa instituição também
poderá ser atuante no programa “Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos
hídricos”, em projetos relacionados à piscicultura, aos efluentes da fertirrigação e mineração e no projeto
“Apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para a ampliação do conhecimento dos
recursos hídricos no Estado”. Por fim, em relação ao programa de preservação ambiental, acredita-se
que a EMATER/RO possa contribuir positivamente com os processos do projeto “Promoção da adoção
de técnicas sustentáveis nos processos produtivos agropecuários e o manejo e disposição de efluentes
da fertirrigação, em especial agrotóxicos”.
IPAM

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) é uma organização científica, não
governamental e sem fins lucrativos, cujo objetivo é a implementação de projetos de desenvolvimento
sustentável na Amazônia, aliando a geração de prosperidade econômica e justiça social à conservação
dos ecossistemas. Os trabalhos do instituto foram iniciados em 1995 e sua sede estabelecida em Belém,
Pará. Atualmente, os projetos desenvolvidos pelo IPAM concentram-se em quatro linhas de atuação, a
saber:
•

Governança Socioambiental: linha de ação que busca fortalecer a criação e a implementação de
políticas públicas, bem como apoiar os coletivos e as instituições que trabalhem para a melhoria
da gestão e do uso sustentável dos recursos naturais.

•

Incentivos Econômicos e Sustentabilidade: busca a promoção de iniciativas inovadoras de
financiamento para fortalecer a governança socioambiental e a produção sustentável, fortalecer
a agricultura familiar, intensificando a produção ao mesmo tempo em que se diminui o nível de
desmatamento são alguns de seus objetivos.

•

Atividades Produtivas e Sustentáveis: linha que busca apoiar a produção rural que otimize o uso
do solo, conserve a integridade dos recursos naturais e promova segurança alimentar e renda.
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•

Vulnerabilidade e Adaptação Socioambiental: busca avaliar a vulnerabilidade e o potencial de
resiliência socioambiental às mudanças climáticas e às políticas públicas, propondo estratégias
de mitigação e adaptação. Acompanha as ameaças climáticas aos povos da floresta.
Considerando os objetivos e as linhas de ação do IPAM, tem-se que este pode ser um eventual

parceiro no programa de “Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos”,
uma vez que as premissas deste estão inteiramente relacionadas com o trabalho desenvolvido pelo
instituto no setor de incentivos econômicos e sustentabilidade. Também há consonância da atividade do
IPAM com o proposto em vários projetos do programa de “Preservação Ambiental”, uma vez que as
iniciativas de promoção das atividades produtivas e sustentáveis já implementadas pelo instituto podem
servir de base e apoio para a execução das ações planejadas no âmbito do PERH/RO.
6.3.3

Instituições Educacionais
No presente tópico, serão explicitadas, com maiores detalhes, as particularidades das

instituições de ensino superior públicas, as quais constituem potenciais parceiras para o
desenvolvimento dos projetos do PERH/RO. Entretanto, isso não quer dizer que as demais universidades
e faculdades particulares também não possam atuar em conjunto com a equipe do PERH/RO, ampliando
o alcance e os resultados dos programas. Assim, em um item inserido nesse tópico será apresentada uma
lista com as instituições de ensino particulares que apresentam cursos ligados à gestão de recursos
hídricos e de temas socioambientais em geral; não há como, porém, por conta de seu volume, detalhar
cada uma destas, de modo que a lista servirá como base de consulta para os pesquisadores e executores
dos projetos do PERH/RO.
As potenciais parcerias mais significativas com as instituições educacionais podem ser
vislumbradas na execução dos seguintes projetos:
•

Programa “Reestruturação e Fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos
do Estado” – Projeto “Capacitação continuada dos técnicos do órgão gestor de recursos hídricos
do Estado”;

•

Programa “Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos”:
o

Projeto “Estudos da qualidade das águas em corpos d'água utilizados para piscicultura”;

o

Projeto “Pesquisas relacionando os casos de câncer no Estado de Rondônia com a
contaminação da água”;

o

Projeto “Apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para a
ampliação do conhecimento dos recursos hídricos no Estado”.

UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é a única universidade pública de
Rondônia. Foi criada em 1982, pela Lei nº 7.011, de 08 de julho, cerca de seis meses após a promulgação
do dispositivo legal que criou o Estado. Atualmente, a UNIR possui oito campi, localizados nos
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municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de
Moura e Vilhena. Sua sede administrativa está localizada na capital de Rondônia, Porto Velho, onde
estão a Reitoria e as Pró-Reitorias.
Uma das missões da UNIR diz respeito à integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, de modo
que a instituição preza pela aplicabilidade dos estudos desenvolvidos em suas linhas de pesquisa e na
promoção do desenvolvimento regional a partir dos conhecimentos gerados no interior da universidade.
Desse modo, percebe-se que há grande permeabilidade das pesquisas executadas por acadêmicos da
UNIR e o contexto social no qual elas se inserem, assim, as parcerias com essa instituição são
consideradas significativas para o alcance do sucesso em alguns projetos do PERH/RO.
Uma vez que a UNIR é uma entidade com representação no CRH/RO, deve ser integrada às
ações desenvolvidas no projeto “Fortalecimento do CRH/RO”, parte do programa “Reestruturação e
Fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado”. Além disso, a entidade
pode ser uma importante parceira na execução dos projetos inseridos no programa “Consolidação e
implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos”, uma vez que já existem, na UNIR,
grupos de pesquisa de Geociências que lidam com o tema dos recursos hídricos.
O grupo de estudos e pesquisa em solos na Amazônia, ligado à Agronomia, pode ser um
importante parceiro nos programas da diretriz “Conservação da água, do solo e dos ecossistemas”. Nos
projetos ligados à piscicultura, presentes no programa de “Preservação Ambiental”, seria interessante
procurar como parceiro o Grupo de Pesquisa em Tecnologias Agroambientais, ligado aos cursos de
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca. Por fim, ressalta-se que outras articulações podem ser
passíveis de gerarem novas parcerias em relação ao escopo dos projetos do PERH/RO, ressaltando-se
aqui apenas as mais pronunciadas, de modo a deixar evidente a posição da UNIR como uma potencial
parceira.
IFRO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) é uma autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação. Sua criação se deu através da Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, dispositivo legal que reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, Agrotécnicas e CEFETs, transformando-os
em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
O IFRO é uma instituição especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, porém
atua, também, na oferta de educação básica e superior, em pesquisa e no desenvolvimento de produtos
e serviços. O Instituto Federal de Rondônia está presente em vários municípios do Estado, ofertando
Educação presencial em oito campi presenciais e em 25 polos de Educação à Distância (EaD).
No IFRO são oferecidos cursos de graduação em Gestão Ambiental e em Ciências Biológicas,
os quais podem contar com linhas de pesquisa que favoreçam parcerias para a execução dos projetos de
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preservação ambiental previstos no PERH/RO. Na pós-graduação, os alunos, docentes e egressos do
curso de Geoprocessamento Ambiental também se configuram como potenciais parceiros.
Ressalta-se que, o IFRO promove pesquisas básicas e aplicadas na busca de inovações
tecnológicas e difusão de conhecimentos científicos, caracterizando-se como um interessante e potencial
parceiro para a execução das atividades dos projetos do PERH/RO.
Institutos de Educação Superior Privados

Serão apresentadas aqui as instituições particulares que oferecem cursos considerados de
interesse para os objetivos perscrutados pelo PERH/RO em nível de ensino superior e de pós-graduação.
Foram elencados como os cursos de graduação de maior interesse para o presente projeto:
Gestão Ambiental (GA); Ecologia (ECO); Engenharia Ambiental (EA); Engenharia Ambiental e
Sanitária (EAS); Engenharia Florestal (EF); Engenharia Hídrica (EH); Engenharia de Pesca (EP);
Ciências Biológicas (CB); e Ciências Naturais (CN).
Dentre os cursos de pós-graduação e/ou especialização em áreas relacionadas ao meio ambiente,
foram elencados como importantes no contexto deste trabalho: Análise Ambiental (AA); Auditoria e
Perícia Ambiental (APA); Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental (APGA); Direito Ambiental (DA);
Educação, Gestão, Perícia e Auditoria Ambiental (EGPA); Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA);
Gestão Ambiental (GA); Perícia Ambiental e Desenvolvimento de Projetos (PADP); Educação
Ambiental (EA); Geoprocessamento Ambiental (GA); Ecologia e Biodiversidade (EB); Ecologia
Educacional (EE); e Zoologia e Ecologia da Conservação (ZEC).
Todos os cursos de especialização ou pós-graduação são listados, oficialmente, como
presenciais, entretanto, alguns são ofertados de maneira semipresencial para todo o Brasil, de modo que
seus dados não são admitidos apenas para o Estado de Rondônia. Por este motivo, opta-se por apresentar
aqui nas TABELA 6.3 e TABELA 6.4 apenas os cursos de Graduação e Pós-Graduação oferecidos por
instituições de ensino rondonienses.
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TABELA 6.3 - CURSOS DE GRADUAÇÃO DE INTERESSE, SEGUNDO MODALIDADE, DE ACORDO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE OS OFERTAM EM RONDÔNIA
Curso

Modalidade

Grau

Instituição

Município

Bacharelado

Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Faculdade de Educação de Jaru (integrante do grupo UNICENTRO)
Faculdade Interamericana de Porto Velho (integrante do grupo UNIRON)
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED)
Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)
Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena (FAEV)
Faculdade de Educação de Porto Velho (integrante do grupo UNIRON)
Faculdade de Informática de Ouro Preto do Oeste (FIOURO)
Faculdades Integradas de Cacoal (integrante do grupo UNESC)
Faculdade Panamericana de Ji-Paraná
Faculdade de São Paulo (FSP)
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Faculdade de Educação de Porto Velho (integrante do grupo UNIRON)
Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA)
Faculdade de Rondônia (FARO)
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI/ULBRA)
Centro Universitário São Lucas (FSL)
Faculdade de Educação de Porto Velho (integrante do grupo UNIRON)
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED)
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR)
Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA)
Centro Universitário São Lucas (FSL)
Faculdade de Educação de Porto Velho (integrante do grupo UNIRON)
Faculdade de Educação de Jaru (integrante do grupo UNICENTRO)
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED)

Guajará-Mirim
Jaru
Porto Velho
Cacoal
Ariquemes
Colorado do Oeste
Vilhena
Porto Velho
Ouro Preto do Oeste
Cacoal
Ji-Paraná
Rolim de Moura
Ji-Paraná
Porto Velho
Ariquemes
Porto Velho
Rolim de Moura
Presidente Médici
Ji-Paraná
Porto Velho
Porto Velho
Cacoal
Porto Velho
Ariquemes
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Jaru
Cacoal
Ariquemes
Colorado do Oeste
Porto Velho
Presidente Médici
Ariquemes

Gestão Ambiental

Presencial

Eng. Ambiental

Presencial

Bacharelado

Eng. Ambiental e
Sanitária

Presencial

Bacharelado

Eng. Florestal

Presencial

Bacharelado

Eng. de Pesca

Presencial

Bacharelado

Tecnológico

Bacharelado

Ciências Biológicas

Presencial

Licenciatura

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Ciências Naturais

À distância

Licenciatura

Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Data de
criação
2009
2009
2004
2007
2013
2006
2015
2016
2014
2010
2015
2015
2006
2016
2016
2001
2008
2008
2012
2001
2014
2001
1995
2009
2004
2001
1995
2009
2001
2011
2013
1995
2015
2005

No de
vagas
50
100
100
50
100
80
80
80
120
100
100
100
45
140
100
150
50
50
100
150
100
100
30
120
200
150
50
100
100
40
80
20
50
200
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Curso

Modalidade

Grau

Instituição

No de
vagas

Data de
criação

Município
Porto Velho
Rolim de Moura
Vilhena

*Total de vagas ofertadas para todo o Brasil, distribuídas nos municípios de acordo com a demanda.
Fonte: MEC (2017).
TABELA 6.4 - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS DE INTERESSE, DE ACORDO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE RONDÔNIA QUE OS OFERTAM,
MUNICÍPIO EM QUE SE ENCONTRAM, NÚMERO DE VAGAS E NÚMERO DE EGRESSOS
Curso

Grau

Instituição

Município

Criação

NO de vagas

NO de egressos*

Jaru

2013

40

32

Ariquemes

2016

60

-

Vilhena

2012

30

17

Porto Velho

2014

50

-

Ji-Paraná
Porto Velho

2012
2011

50
50

08
10

Lato-sensu

Faculdade de Educação de Jaru (UNICENTRO)
Faculdade de Educação e Meio Ambiente
(FAEMA)
Faculdade de Rolim de Moura (FAROL)
Faculdade Interamericana de Porto Velho
(UNIRON)
Faculdade Panamericana de Ji-Paraná
Faculdade de Rondônia (FARO)
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal
(FACIMED)
Faculdade da Amazônia (FAMA)
Faculdade São Paulo (FSP)

Análise Ambiental

Auditoria e Perícia Ambiental

Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental
Direito Ambiental
Engenharia Sanitária e Ambiental
Gestão Ambiental

Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA)

Perícia Ambiental e Desenvolvimento
de Projetos

Faculdade de Pimenta Bueno (FAP)

Perícia e Auditoria Ambiental
Geoprocessamento Ambiental
Zoologia, Ecologia e Conservação

Faculdade Interamericana de Porto Velho
(UNIRON)
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRO)
Faculdade de Informática de Ouro Preto do Oeste
(FIOURO)
Faculdade Rolim de Moura (FAROL)

Cacoal

2010

50

05

Vilhena
Rolim de Moura
Porto Velho
Vilhena

2015
2013

30
50

22
-

2012

35

35

Pimenta Bueno

2012

50

-

Porto Velho

2014

30

10

Colorado do Oeste

2012

25

25

Ouro Preto do Oeste

2014

50

-

Porto Velho

2012

40

36

* O número de egressos é um total calculado desde o início das atividades do curso de pós-graduação.
Fonte: MEC (2017).
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6.3.4

Organizações Não-Governamentais
Existem inúmeras ONGs com atuação no Estado de Rondônia, algumas mostram-se mais ativas

e suas ações apresentam maior visibilidade social, enquanto outras tem menor raio de atuação e são
praticamente desconhecidas além dos limites municipais ou mesmo comunitários em que atuam. Neste
item apresentar-se-ão as principais ONGs que trabalham com o desenvolvimento socioambiental e a
preservação ambiental, com foco nos recursos hídricos, as quais são consideradas potenciais parceiras
para a execução dos programas e projetos incluídos nas diretrizes “Desenvolvimento tecnológico,
capacitação e comunicação” e “Conservação da água, do solo e dos ecossistemas”.
DESAM

Com sede no município de Cacoal, o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental, Saúde e
Bem-Estar (DESAM) foi instituído em 10 de fevereiro de 2009.
O principal objetivo do instituto é a promoção de qualidade de vida aos moradores em estado
de pauperização residentes em Cacoal, o que é realizado através de ações de acompanhamento das
famílias consideradas em situação de risco no município. A organização desenvolve também atividades
voltadas para a preservação e para a conscientização ambiental, tais como distribuição de mudas de
plantas nativas, limpeza de corpos hídricos e campanhas educativas.
ECOPORÉ

A Ação Ecológica Guaporé (ECOPORÉ) foi criada em 25 de junho de 1988. Sua instituição
enquanto organização visava endossar as ações que já eram desenvolvidas por seus membros contra a
exploração predatória de madeiras, o desmatamento ilegal e o processo de invasão de Unidades de
Conservação de Rondônia.
Inicialmente sediada no município de Rolim de Moura, interior do Estado, posteriormente, em
2000, transferiu sua sede para a capital, Porto Velho. Os projetos executados, desde 1988, estão voltados
à conservação ambiental e à sustentabilidade, sendo fruto de parcerias com instituições governamentais
e não governamentais e populações tradicionais.
A organização tem experiência em levantamentos socioeconômicos e ambientais, apoio a
organizações comunitárias, pesquisas biológicas de fauna e flora, monitoramento das condições do rio
Madeira, projetos de recuperação de matas ciliares, entre outros. A ECOPORÉ também atua em escolas
e nas comunidades em ações de Educação Ambiental e campanhas de valorização de matas ciliares,
águas e reservas legais. Destaca-se que o trabalho dessa organização foi fundamental para a criação das
Reservas Extrativistas Estaduais, desdobrando-se, posteriormente, na execução de projetos de
alternativas econômicas e assessoria técnica para os extrativistas.
Considerando o exposto, há possibilidade de se estabelecer parcerias com esta ONG na execução
dos projetos “Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos”
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e “Criação de uma comissão especial para comunicação com os povos da terra”, ambos parte do
programa “Comunicação, divulgação e educação ambiental” do PERH/RO.
GARSA

O Grupo Ambientalista do Rio Machado e seus Afluentes (GARSA) foi criado em 2002 no
município Presidente Médici. Segundo informações da instituição, a ONG foi formada por moradores
do município, os quais realizam ações de educação e de conscientização ambiental nos limites
municipais. Todos os membros são voluntários e, periodicamente, promovem limpezas no rio Machado
e nos corpos hídricos subjacentes. Na organização também são desenvolvidas atividades de
conscientização sobre a importância do descarte correto de resíduos, evitando que os mesmos terminem
nas margens e nos rios.
Acredita-se que seja possível estabelecer parcerias com essa ONG para a execução dos seguintes
projetos inseridos nos programas de educação e preservação ambiental do PERH/RO: “Educação
ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos” e “Conservação e
proteção de nascentes e mananciais de abastecimento e recomposição de matas ciliares nas bacias
hidrográficas”.
KANINDÉ

A Associação de Defesa Etnoambiental – KANINDÉ foi fundada em novembro de 1992 por
um grupo que trabalhava com o povo indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia. Essa OSCIP,
atualmente, desenvolve inúmeras atividades ligadas ao monitoramento e à preservação ambiental; dentre
suas atribuições, têm destaque as ações de vigilância em áreas protegidas, à assessoria a organizações
indígenas, a elaboração de diagnóstico etnoambiental participativo em terras indígenas, os esforços em
prol do etnozoneamento, a concepção de plano de gestão de terras indígenas, a elaboração de projetos e
o acompanhamento de políticas públicas.
Com um corpo técnico e de associados formado por profissionais de diversas áreas, a
organização trabalha com comunidades em ações voltadas para a Educação Ambiental. Dentre os
projetos dessa linha executados pela organização, tem destaque o “Gestão Ambiental Participativa
Comunitária, que atua há mais de 20 anos na comunidade Jardim Flamboyant, orientando os moradores
na adoção de práticas ambientais saudáveis, contribuindo para implementação de propostas ambientais
na comunidade e nos arredores.
Considerando o exposto, acredita-se que é possível uma parceria com esta ONG na execução
dos projetos “Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos”
e “Criação de uma comissão especial para comunicação com os povos da terra”, ambos parte do
programa “Comunicação, divulgação e educação ambiental” do PERH/RO.
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RIOTERRA

O Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia (RIOTERRA) foi criado em
1999 com o objetivo de propor um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, aliando
conservação e sustentabilidade à melhoria da qualidade de vida das populações locais.
Essa OSCIP busca associar seus trabalhos de pesquisa e desenvolvimento às atividades de
formação e assessoria técnica, visando o fortalecimento do capital social amazônico. Norteada pelos
princípios de valorização das diferenças culturais, respeito às necessidades regionais e à capacidade de
suporte dos recursos naturais, a organização desenvolve diversos projetos.
Um dos principais projetos da RIOTERRA é a Rede de Comunicação e Formação de Jovens
TMM, que iniciou seus trabalhos no biênio 2007/2008. Nessa época, foi formado um grupo de
cooperação entre ONGs de Rondônia para discutir impactos e alternativas das grandes obras de
infraestrutura planejadas para o sudoeste da Amazônia; no âmbito desse projeto, a RIOTERRA foi
responsável por desenvolver mecanismos de comunicação para disseminar informações e formar
comunicadores sociais entre as populações tradicionais e indígenas, criando uma rede regional de
comunicação.
Dada sua representatividade, acredita-se que a RIOTERRA seria uma importante parceira em
praticamente todos os programas e projetos inseridos nas diretrizes “Desenvolvimento tecnológico,
capacitação e comunicação” e “Conservação da água, do solo e dos ecossistemas”, excetuando-se os de
escala governamental, tais como implantação do esgotamento sanitário nos municípios e projetos de
drenagem urbana.
CPPT

O Centro de Pesquisas de Populações Tradicionais Cuniã (CPPT) foi organizado em 1988
e constituído juridicamente em 19 de março de 1993. É uma entidade sem fins lucrativos, formada por
uma equipe multidisciplinar destinada à realização de estudos e pesquisas sobre populações tradicionais,
com enfoque na cultura, no meio ambiente, e na relação homem-natureza.
O centro exerce seus trabalhos em Porto Velho, onde já desenvolveu diversos projetos, tais
como:
•

Cuniã, uma Comunidade Ameaçada (1989/1992): estudo sobre os aspectos socioeconômicos,
históricos e culturais dos moradores, visando oferecer subsídios sobre a questão da retirada ou
não dos moradores do Lago do Cuniã. Este impasse foi ocasionado pela decisão da Subsecretaria
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) de transformar o local em uma
Estação Ecológica.

•

Educação Ambiental na Escola Pública Rural (1998/2000): além de capacitar professores,
desenvolveu atividades de organização comunitária com os setores organizados (seringueiros,
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pescadores, agricultores, moradores e alunos). O objetivo era gerar uma nova relação entre
escola e comunidade, colocando o tema da Educação Ambiental numa discussão comunitária,
contribuindo para o despertar de uma nova consciência sobre o processo de organização social
e a responsabilidade pela melhoria da qualidade de vida.
•

Programa Educação na Amazônia: “Projeto Ensinar a Ensinar”. Desenvolvimento Sustentável
(2000): implementação de um projeto de desenvolvimento sustentável, tendo como objetivo
estimular o desenvolvimento socioeconômico a partir do diagnóstico das potencialidades das
comunidades de São Carlos, Cujubim Grande e Jacy Paraná, considerando como fator
primordial o fortalecimento da organização social em seus diversos setores e a relação das
comunidades com o meio ambiente.

•

“Projeto

Ensinar

a

Ensinar”.

Integração

Escola

e

Comunidade

Projetos Demonstrativos em Educação Ambiental (200l-2004): inserir a Educação Ambiental
na rotina escolar de maneira interdisciplinar, com a perspectiva de integrar a escola e a
comunidade.
•

Diversificação da produção socioeconômica com o aproveitamento do açaí “in natura” na
Reserva Extrativista (RESEX) do Lago do Cuniã (2001/2002): a proposta buscava identificar
as áreas prioritária, introduzir um Programa de Educação Ambiental na Reserva Extrativista,
levantar o potencial quantitativo e qualitativo dos açaizais e elaborar o Plano de Manejo de Açaí.
Parece bastante viável propor uma parceria com esta ONG na execução dos projetos “Educação

ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos” e “Criação de uma
comissão especial para comunicação com os povos da terra”, ambos partem do programa
“Comunicação, divulgação e educação ambiental” do PERH/RO. Demais ações de educação e
preservação ambiental também podem ser potencializadas com o envolvimento dessa organização.
MATA

O Movimento de Apoio às Comunidades Extrativistas e a Preservação do Meio Ambiente no
Vale do Guaporé (MATA), é uma ONG com sede localizada na cidade de Costa Marques. Seus
principais objetivos são planejar, promover e executar ações relativas à preservação da natureza e à
promoção social das comunidades extrativistas do Vale do Guaporé. Pode ser uma importante parceira
quando da implementação de projetos “Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso
racional dos recursos hídricos” e “Criação de uma comissão especial para comunicação com os povos
da terra”, ambos parte do programa “Comunicação, divulgação e educação ambiental” do PERH/RO.
IEJAC

O Instituto de Educação de Jovens e Adultos para a Cidadania (IEJAC), é uma ONG com sede
na comunidade Aldeia Amaral, no município de Cacoal. Informações sobre sua base de atuação, data
de fundação e outros não foram encontradas.
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APROM

A Associação Pro-Desenvolvimento de Mirante da Serra (APROM) é uma associação privada
fundada em 11 de janeiro de 2008. Atua no município de Mirante da Serra, com ações voltadas a
atividades ligadas à cultura e à arte. Também trabalha em defesa de direitos sociais de seus associados.
Seu presidente, José Francisco Cardozo, é sócio de outras empresas: Mirante Comércio de Café
– moagem e fabricação de produtos de origem vegetal; Cooperativa dos Criadores de Avestruz de
Mirante da Serra (COOCRAM) – trabalha com a criação de aves, salvo galináceos; Indústria &
Comércio Ômegas da Amazônia – ME – fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene
pessoal; e, Amazon Struthio – fabricação de produtos alimentícios.
A Lei no 437, de 09 de abril de 2009, declarou a APROM como associação de utilidade pública.
No ano de 2011 foi realizada a 9ª Maratona Ecológica do Avestruz, evento tradicional realizado pela
APROM; além das atrações regionais, ocorreram várias palestras abordando temas relacionados à
região, meio ambiente, nutrição de bovinos, produção de peixes e criação de avestruzes. O evento contou
com o apoio da Prefeitura de Mirante da Serra, do Governo do Estado de Rondônia, do comércio local
e de órgãos públicos.
Da prefeitura de Mirante da Serra, do Governo do Estado de Rondônia, do comércio local e de
órgãos públicos.
ECAM

A Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM) é uma OSCIP voltada para proteção
biocultural da Amazônia e dos povos que nela residem. Sua missão é o fortalecimento das comunidades
tradicionais e a conservação do meio ambiente. Foi fundada em 2002 e reconhecida como OSCIP em
2004.
A instituição conta com equipes multidisciplinares com ampla experiência na implementação
de projetos e processos com comunidades locais nas áreas de gestão territorial integrada e de manejo de
recursos naturais. A ECAM apoia as comunidades tradicionais e, em parceria com elas, promove a
capacitação dos atores locais para que tenham instrumentos legítimos de conservação e preservação do
meio ambiente.
As ações desenvolvidas por essa organização concentram-se em quatro áreas temáticas, a saber:
Fortalecimento de Comunidades Tradicionais; Gestão Territorial em Áreas Protegidas; Gestão
Socioambiental Municipal; e Inovação Tecnológica.
A ECAM atua em parceria com várias instituições, entre elas pode-se citar: ICMBIO, Mineração
Rio do Norte (MRN), Subsecretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA),
UNIFAP, Moore Foundation, Fundação Avina, dentre outros. Alguns dos projetos desenvolvidos pela
ECAM são:
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•

Fortalecimento das comunidades indígenas no Corredor Etnoambiental Karib: tem como
principal objetivo o fortalecimento dos povos Kaxuyana, Tunayana e Kahyana em seu âmbito
cultural e na gestão do seu território tradicional.

•

Territórios Sustentáveis – Gestão Integrada na Amazônia: tem como objetivo contribuir para a
construção de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável em Oriximiná, Faro e
Terra Santa. O programa, de duração aproximada de quinze anos, conta com o apoio financeiro
da Mineração Rio do Norte (MRN).

•

Fundo Vale – Gestão Socioambiental Municipal: o objetivo é impactar a visão socioambiental
dos cidadãos do Estado de Rondônia e estabelecer sinergias para o desenvolvimento sustentável
no Estado.
ECOMEG

A Organização Comunitária de Guias de Turismo Ecológico, Motoristas Fluviais e
Conservadores do Rio Guaporé e seus Afluentes (ECOMEG), fundada no ano de 2003, localiza-se no
distrito de Porto Rolim de Moura, no município de Alta Floresta D’Oeste. É uma organização civil de
defesa dos direitos sociais e promove atividades ligadas à cultura, à arte e à defesa ecológica.
A ECOMEG desenvolve atividades de preservação do meio ambiente e de promoção do uso
sustentável dos recursos naturais, fornecendo curso de orientação a guias de Turismo Ecológico e
condutores fluviais, ensinando novas técnicas e viabilizando condições de serviços agroecológicos na
região, inclusive patrocinando a integração à fronteira amazônica da região com a Bolívia.
A ECOMEG realiza um trabalho ecológico importante, protegendo uma amostra representativa
do ecossistema de transição existente na floresta amazônica e defendendo o rio Guaporé das ameaças
de poluição e de assoreamento das suas margens. Em 2012, o deputado Jean Oliveira (PSDB)
apresentou Projeto de Lei que defendia que a ECOMEG fosse declarada de utilidade pública.
A ECOMEG pode ser uma importante parceira para a execução dos projetos de educação
ambiental e, também, aqueles ligados à preservação ambiental, sobretudo das matas ciliares e dos
corpos hídricos locais.
GRUTA

A Associação Guaporense de Preservação Ambiental (AGUAPA), fundada em 14 de dezembro
de 1995, com natureza jurídica de associação privada, não se encontra mais ativa.
Atualmente, o CNPJ da empresa encontra-se em situação cadastral baixada, ou seja, não pode
ser utilizado, devido à omissão contumaz, o que significa que a organização falhou em entregar as suas
declarações de imposto de renda por mais de cinco anos. Anteriormente, exercia suas atividades em
Cabixi.
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AGUAPA

A Associação Guaporense de Preservação Ambiental, fundada em 14 de dezembro de 1995,
com natureza jurídica de associação privada, não se encontra mais ativa. Sua situação cadastral é baixada
devido à omissão contumaz. Exercia suas atividades em Cabixi.
BOIUNA

A Sociedade Ambiental e Cultural Boiuna é uma associação privada de Porto Velho, cuja
fundação data de 28 de abril de 2005. Atualmente, seu CNPJ encontra-se em situação cadastral baixado,
ou seja, não pode ser utilizado, devido à omissão contumaz, o que significa que a organização falhou na
declaração de seus impostos.
ONGML

A aprovação da ONG Marildes Lima (ONGML) foi deferida pelo Ministério da Justiça em 31
de outubro de 2008. A instituição desenvolve projetos educacionais que buscam beneficiar crianças,
jovens e famílias em situação de risco. Segundo descrição da própria organização, seus projetos
objetivam viabilizar uma nova forma de fazer educação, valorizando o ensino público e as noções de
cidadania, oferecendo oportunidades aos seus beneficiados.
AEB

A Associação Ecológica dos Buritis (AEB) é uma associação privada fundada em 24 de junho
de 2003. Localizada em Ji-Paraná, assim como a Sociedade Ambiental e Cultural Boiuna, apresenta
situação cadastral baixada devido à omissão contumaz.
APAIK

A Associação de Desenvolvimento e Preservação Ambiental Yelica Carla (APAIK) foi fundada
em 02 de janeiro de 2003. Situada na cidade de Ouro Preto do Oeste, tem como presidente Jose Carlos
Fernandes.
Em 26 de abril de 2006, um Projeto de Lei declarou a APAIK como de utilidade pública,
definindo como seus objetivos o desenvolvimento de ações junto à comunidade em prol do respeito à
vida, à liberdade e aos direitos. A ONG atua também em ações relacionadas à preservação ambiental,
entendendo a necessidade de se pensar a natureza em sua correlação com o homem.
A APAIK luta pela conscientização pública acerca da necessidade de preservação do meio
ambiente, da restauração dos processos essenciais ao manejo ecológico das espécies do ecossistema
local e de estudos de impacto ambiental decorrentes das atividades filantrópicas da região, de modo a
prevenir a degradação ambiental. A organização desenvolve, ainda, políticas e práticas de educação e
de ação social, bem como estudos, pesquisas e ações de promoção da cultura rondoniense e indígenaeuro-afro-brasileira.
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Essa organização pode ser uma parceira significativa em ações de educação ambiental e nos
projetos de preservação ambiental a serem executados na região pelo PERH/RO.
CEPAC

O Centro de Estudo e Pesquisa Ambiental na Agricultura Camponesa (CEPAC) é uma
associação privada de Mirante da Serra, fundada em 21 de novembro de 2006. Sua principal atividade
é a defesa dos direitos sociais de seus associados.
ECO-RESGATE

A Associação Ação Ecológica Resgate (ECO-RESGATE) foi fundada em 23 de novembro de
1998. Com sede em Porto Velho, tem como presidente Gilmar de Souza Paradela.
IDEM

O Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania (IDEM) é uma Associação
Privada com sede em Rolim de Moura. A ONG foi fundada em 11 de abril de 2003 e tem como diretora
Cleide Ramos Silva Glowatzki.
IDES

Fundado em 10 de fevereiro de 2016, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social
(IDES) tem sua sede em Ariquemes.
INDAM

O Instituto de Desenvolvimento da Amazônia (INDAM) situa-se em Porto Velho. Trata-se de
uma associação privada fundada em 17 de junho de 2002. Sua atividade principal gira em torno da
realização de obras de artes cênicas e espetáculos.
INDIA

O Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade Amazônica (INDIA) foi fundado em 13 de
agosto de 1991. Sua situação atual é baixada devido à omissão contumaz.
INDIA-AMAZONIA

A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público India-Amazonia, também conhecida
como Instituto de Investigação e Defesa de Identidade da Amazônia, cuja sede encontra-se em Porto
Velho, foi fundada em 22 de janeiro de 2007. Sua principal atividade, definida pela própria organização,
é a defesa dos direitos sociais. A presidente é Betânia Maria Zarzuela de Avelar.
Essa instituição tem como objetivo promover e apoiar a defesa das populações tradicionais da
Amazônia em seus direitos, preservando diversidades étnicas, culturais e linguísticas, visando à
manutenção da identidade amazônica. Para alcançar esse objetivo, são realizadas ações
multidisciplinares, pesquisas, levantamentos, diagnósticos, bem como o acompanhamento e
monitoramento de políticas públicas. A organização também realiza ações de educação ambiental, apoia
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eventos e manifestações de empoderamento, fortalecimento e resgate de culturas e memórias da
Amazônia, buscando a melhoria socioeconômica das populações tradicionais e a preservação e
conservação ambiental do bioma.
IPARY

O Instituto de Pesquisa e Estudo Dr. Ary Tupinamba Penna Pinheiro (IPARY) tem sua sede em
Porto Velho. Mais informações sobre essa organização não foram encontradas.
IPRODEC

Com sede em Ouro Preto do Oeste, a ONG Instituto de Proteção e Defesa do Cidadão
(IPRODEC) foi fundada em 03 de setembro de 2013. Sua principal atividade é a defesa dos direitos
sociais.
IPROMA

O Instituto de Proteção e Preservação do Meio Ambiente e Promoção da Saúde e Cultura na
Amazônia (IPROMA) tem sede em Porto Velho e foi fundado em 03 de novembro de 2005. Sua
principal atividade é definida como a defesa de direitos sociais.
IRAD

O Instituto Rondônia de Alternativas de Desenvolvimento (IRAD), com sede no município de
Ariquemes, é uma associação privada com atuação desde em 11 de junho de 1999. Sua principal
atividade é a defesa de direitos sociais e seu presidente é Vitor Rogério Moura Furini. Em 2007 firmou
um convênio, no valor de R$ 72.377,50, com o Ministério da Segurança Pública para a execução do
projeto denominado “Meninos do Rio”, que visava à defesa da preservação dos rios, córregos e
nascentes de Ariquemes.
MAPORE

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamoré e Guaporé (MAPORE) possui sede em
Guajará-Mirim e atua desde 11 de março de 2003. A ONG de defesa dos direitos sociais foi declarada
de utilidade pública em 01 de março de 2005.
Em 2006, a ONG foi contratada para realizar o festival Folclórico de Guajará-Mirim – Duelo
da Fronteira, com um contrato de R$ 10.000,00. Em 2008, o MAPORE firmou convênio, no valor de R$
300.000,00, para a realização da sexta edição do festival de Cinema e Vídeo Ambiental, na cidade de
Porto Velho, que tinha como intuito divulgar, integrar e promover discussões em torno de vídeos
nacionais, legendados ou narrados em português, com temática central de meio ambiente.
OMAVERON

A OSCIP Matas Verdes de Rondônia (OMAVERON) tem sede no município de Espigão do
Oeste e apresenta como nome fantasia FORUM DELIS. Fundada em 13 de março de 2003, tem como
principal atividade a defesa dos direitos sociais. Seu presidente é Paulo Santana. Devido às necessidades
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das comunidades carentes da região, esta associação resolveu priorizar suas atividades no atendimento
social às áreas da educação e saúde.
ORDESAM

Associação privada, a Organização de Desenvolvimento Social e Ambiental da Amazônia
(ORDESAM) foi criada em 04 de abril de 2008 e, desde então, atua na defesa de direitos sociais. Sua
sede localiza-se no município de Campo Novo de Rondônia e seu presidente é José Felipe Tiago,
também dono da Cooperativa Agropecuária e Extrativista dos Agricultores de Jacilândia
(COOPERLANDIA).
SISAD

Com sede na cidade de Porto Velho, o Sistema de Apoio e Desenvolvimento (SISAD) atua na
área de hospitais e clínicas. Trata-se de uma ONG que apoia a formação continuada de agentes de saúde.
Fundada em 30 de janeiro de 2004, exerce suas atividades na área de atenção à saúde humana.
VIDA

A ONG Valorização Integrada para o Desenvolvimento da Amazônia (VIDA) tem sede na
cidade de Ji-Paraná. Não foram encontradas outras informações sobre a organização.
AME

Situada em Ji-Paraná, a Organização de Mudança Social Ame a Amazônia (AME) foi fundada
em 28 de novembro de 2002. Em 2004, a organização firmou convênio com o Ministério da Saúde para
a ampliação da associação dos deficientes físicos de Ji-Paraná e para a aquisição de equipamentos e
materiais permanentes, recebendo um valor de R$ 436.403,25.
Atualmente, o CNPJ da empresa encontra-se em situação cadastral baixada, ou seja, não pode
ser utilizado, devido à omissão contumaz, o que significa que a organização falhou em entregar as suas
declarações de imposto de renda por mais de cinco anos.
ACI

A Amazon Carbon Institute (ACI) é uma associação privada de Porto Velho, fundada em 26 de
setembro de 2008. Seu presidente é Valdemar Camata Junior, economista e diretor do SEBRAE de
Rondônia. Outras informações não foram encontradas.
MAPINGUARI

Situada em Porto Velho, a Mapinguari Associação Amazônia Sustentável (MAPINGUARI) é
uma associação privada, cuja data de fundação remete a 13 de julho de 2007. Define sua atividade como
tendo foco na defesa dos direitos sociais.
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O Instituto Rondoniense de Desenvolvimento Social e Cidadania (IRDSC) foi fundado em 07
de novembro de 2008 e localiza-se em Porto Velho. Atua na defesa de direitos sociais e em prol de
atividades ligadas à cultura e à arte. Elzamar Carmona de Oliveira é a presidente. Fundado em 07 de
novembro de 2008, o instituto localiza-se em Porto Velho. Atua na defesa de direitos sociais e em prol
de atividades ligadas à cultura e à arte. Elzamar Carmona de Oliveira é a presidente.
VERDE VIDA

Situada em Porto Velho, a Associação Ambientalista Verde Vida foi fundada em 01 de fevereiro
de 2010. Sua principal atividade é a defesa dos direitos sociais, sendo Francisco Pereira da Costa seu
presidente.
PACA

A ONG Proteção Ambiental Cacoalense (PACA) situava-se no município de Cacoal e defendia
o interesse dos povos indígenas. Entretanto, em 2005, deixou de exercer suas atividades após ser acusada
de desvio de verbas.
A PACA foi acusada, juntamente com a ONG Coordenação Única das Nações e Povos
Indígenas de Rondônia e Sul do Amazonas (COUNPIR), de estar envolvida no desvio de R$ 20 milhões
destinados à execução de trabalhos na área de saúde junto às populações indígenas rondonienses. Foram
celebrados convênios no valor total de R$ 13.631.557,62, os quais nunca chegaram a beneficiar as
aldeias indígenas a que se destinavam. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a ONG Proteção
Ambiental Cacoalense (PACA) foram condenadas, solidariamente, a pagar dois milhões de reais a título
de danos morais coletivos por não cumprimento de convênio de atendimento médico a comunidades
indígenas.
Com a extinção da ONG PACA o local que antes a abrigava foi transformado no Centro de
Formação Cultural Paiter Suruí, destinado à realização de cursos técnicos profissionalizantes para índios
de todas as etnias. O centro foi reformado com apoio do Fundo Vale do Rio Doce e localiza-se na Rua
Geraldo Cardoso Campos, nº 4343, Bairro Josino Brito, Cacoal.
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7

RECOMENDAÇÕES PARA OS SETORES USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
Visando o uso múltiplo e a qualidade dos recursos hídricos do Estado de Rondônia e com base

nos programas e projetos propostos, lista-se a seguir as principais recomendações os setores usuários de
recursos hídricos do Estado de Rondônia.
Todos os setores:
•

Regularizar a situação de outorga de direito de uso da água e obras hidráulicas;

•

Operar a dentro dos limites outorgados de vazão e lançamento de efluentes;

•

Promover o uso racional da água.
Abastecimento humano e esgoto doméstico:

•

Avaliar periodicamente e efetuar manutenção dos equipamentos de captação, transporte,
distribuição e medição de água;

•

Implantar estações de tratamento de água;

•

Investir em melhorias nas estações de tratamento de água existentes e aumento da população
atendida;

•

Implementar programas de proteção de nascentes, matas ciliares e uso racional da água;

•

Implantar estações de tratamento de efluente;

•

Realizar estudos de capacidade de diluição do corpo d’água receptor dos efluentes tratados;

•

Construir fossas sépticas ou outro tipo de tratamento simplificado onde não for possível a
instalação de rede coletora de efluente;
Irrigação e dessedentação de animais:

•

Adotar práticas sustentáveis no manejo e conservação dos solos;

•

Utilizar de maneira controlada fertilizantes e agrotóxicos e realizar o descarte adequado das
embalagens;

•

Realizar inscrição no CAR e regularização ambiental;

•

Conservar e recuperar matas ciliares;

•

Proteger e conservar áreas de nascentes e de recarga dos aquíferos;

•

Implantar sistemas de tratamento de dejetos animais.
Indústria e Mineração:

•

Extinguir a atividade garimpeira, através da regularização da atividade como mineração e
seguindo as diretrizes ambientais;

•

Implantar tecnologias de reuso e/ou redução do consumo da água na indústria;

•

Implantar estações de tratamento de efluente industriais;

•

Realizar estudos de capacidade de diluição do corpo d’água receptor dos efluentes tratados.
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Piscicultura:
•

Buscar auxílio técnico para calcular o volume do tanque de criação e, consequentemente, o
volume de água necessário anualmente para a manutenção dos viveiros, evitando captação
excessiva de água;

•

Implantar sistemas de tratamento de efluentes da atividade.
Energia elétrica:

•

Implementar de forma efetiva os programas e condicionantes ambientais previstos nos projetos
das usinas hidrelétricas;

•

Inserir os empreendimentos hidrelétricos no contexto ambiental, trazendo os órgãos ambientais
e as populações atingidas ao processo de tomada de decisão inicial a respeito da implementação
dos empreendimentos;

•

Compatibilizar os aproveitamentos hidrelétricos com os usos múltiplos na bacia hidrográfica
em questão;

•

Elaborar estudos integrados considerando o uso múltiplo da água, impactos aos ecossistemas
aquáticos, à qualidade da água e, principalmente, às populações atingidas;

•

Investir em monitoramento hidrológico e de qualidade da água;

•

Elaborar os Planos de Segurança de Barragens e Relatórios de Segurança de Barragens.
Ainda com relação às recomendações, cabe ressaltar que, apesar de diversos programas e

projetos terem sido apontados anteriormente como prioritários, observa-se, a partir do diagnóstico
realizado e principalmente da participação pública, que urge a implantação do sistema de outorgas de
direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos por parte da SEDAM.
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8

REVISÃO DO PERH/RO
A periodicidade da revisão do PERH/RO deve estar associada a horizontes temporais de

planejamento de curto, médio e longo prazo, definidos como 05 anos, 10 anos e 20 anos,
respectivamente, em conformidade com as projeções quantitativas e qualitativas elaboradas
anteriormente na etapa de prognóstico (RE 02). Apesar dos marcos temporais fixados, é pertinente que
a cada 05 anos seja realizada uma análise da implementação do PERH/RO em termos do alcance dos
objetivos e metas estabelecidos. Nesse sentido, tendo em vista que os projetos possuem, em geral, prazos
finais anteriores aos horizontes de médio e longo prazo, as metas podem ser avaliadas linearmente
dividindo-se as quantidades estabelecidas pelo total de anos de duração dos respectivos projetos e
acumulando-as pelo número de anos decorridos. Conforme mencionado anteriormente, será considerado
como marco zero a data de aprovação do PERH/RO para a contabilização dos horizontes temporais.
A revisão do PERH/RO deve contemplar a atualização dos programas e projetos e suas
prioridades para horizontes temporais de curto prazo vindouros, com base nos resultados do
monitoramento e na observação da dinâmica das UHGs em termos de distanciamento das projeções do
cenário de referência. Na ocasião da revisão, ainda poderão ser propostas novas iniciativas para enfrentar
situações críticas tais como a crise hídrica, eventos extremos, mudanças climáticas e suas consequências
no regime hidrológico.
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PPA da União 2016-2019
Programa

PERH/RO

APÊNDICE 1 – VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROGRAMAS DO PPA DA UNIÃO 2016-2019 E AS DIRETRIZES, PROGRAMAS E PROJETOS DO PERH/RO
Diretrizes

1.

Programas
Projetos

1.1
1.1.1

1.1.2

2.

1,2
1.1.3

1.2.1

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4
1.3.3

1.4.1

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

3.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.2.1

2.3.1

2.4.1

2.5.1

2.6.1

2.7
2.7.1

4.

3.1

2.7.2

3.1.1

3.1.2

3.2
3.1.3

3.2.1

3.2.2

4.1

3.2.3

3.2.4

4.1.1

2015

Título do Programa
Fortalecimento e Dinamização da Agricultura
Familiar
Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

2021

Ciência, Tecnologia e Inovação

2029

Desenvolvimento Regional e Territorial

2033

2040

Energia Elétrica
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão
Pública
Gestão de Riscos e de Desastres

2041

Geologia, Mineração e Transformação Mineral

2042

Pesquisa e Inovações para a Agropecuária

2050

Mudança do Clima

2052

Pesca e Aquicultura

2054

Planejamento Urbano

X

2068

Saneamento Básico

X

2077

Agropecuária Sustentável

2078

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade

2083

Qualidade Ambiental

2084

Recursos Hídricos

2012

2038

4.2
4.2.1

4.2.2

X

4.3
4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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APÊNDICE 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS INICIATIVAS DO PPA DA UNIÃO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM AS DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO
PERH/RO

1.3. Articulação institucional e intersetorial na
gestão dos recursos hídricos

1.2. Revisão e
atualização do
marco legal e
institucional

1.1. Reestruturação e Fortalecimento do
Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos

Programas

1.4.
Sustentabilidade
2.1. Ampliação e consolidação da rede de monitoramento
econômicoquantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e
financeira para a
subterrâneos do Estado
gestão dos
recursos hídricos

2. Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão
dos recursos hídricos

1. Desenvolvimento/ Fortalecimento Legal-Institucional

Diretrizes

PPA da União 2016-2019
Programa

Objetivo

Iniciativa

2021
2021
2029
2029
2038
2038
2038
2038
2077
2084
2084
2084
2084
2029
2038
2038
2084
2084
2012
2012
2021
2029
2033
2038
2077
2077
2077
2077
2084
2084
2084
2084
2084

1057
1057
978
980
1154
1157
1157
1159
175
1025
1026
1026
1027
980
1157
1157
1025
1026
1138
1138
1056
980
34
1157
175
175
175
175
1024
1024
1024
1026
1026

04VF
04VL
582
057L
06HD
06JZ
06KQ
06LT
06O6
04N1
04NF
04NH
05G9
057L
06KG
06KH
04N1
04NF
680
681
04UU
057L
04UO
06JZ
04YB
04YH
06NZ
06O7
04KW
04KY
04KZ
04NF
04NH

Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas como: energia, saúde, biodiversidade, recursos naturais, meteorologia, hidrologia, agropecuária, aquicultura e pesca.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Fortalecimento da articulação entre as diferentes instâncias colegiadas a nível municipal, territorial, estadual e nacional.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Fortalecimento e ampliação da formação de conselheiros e de outros agentes de participação social em todos os níveis federativos.
Instituição de política de inovação na gestão pública por meio da adoção sistemática de ferramentas e métodos para melhoria de processos e serviços públicos.
Capacitação de 10.000 gestores públicos nos eixos temáticos da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública)
Aprimoramento do conhecimento jurídico dos servidores públicos, de forma a auxiliá-los na implementação das políticas públicas.
Capacitação em gestão de projetos públicos de irrigação para técnicos, gestores de projetos e irrigantes
Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos planos estaduais de recursos hídricos, articulados ao Plano Nacional de Recursos Hídricos
Apoio técnico e financeiro ao funcionamento de Comitês em bacias interestaduais.
Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.
Implementação de plano de ação de formação e capacitação de educadores ambientais, gestores e demais públicos envolvidos com a agenda Recursos Hídricos
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Aprimoramento dos mecanismos de identificação dos riscos de conflitos judiciais relevantes que impactam na execução das políticas públicas, visando a revisão das teses adotadas
Ampliação da participação da Advocacia Pública Federal na formulação e implementação das políticas públicas para assegurar sua conformidade jurídica
Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos planos estaduais de recursos hídricos, articulados ao Plano Nacional de Recursos Hídricos
Apoio técnico e financeiro ao funcionamento de Comitês em bacias interestaduais.
Implantação de 120 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção
Implantação de 98 mil tecnologias/sistemas de acesso à água para produção
Ampliação das ações de desenvolvimento tecnológico e inovação, e de articulação institucional em energias renováveis, eficiência energética, redes elétricas inteligentes, petróleo e gás.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Integração entre o Planejamento Estratégico e os diversos planejamentos setoriais
Instituição de política de inovação na gestão pública por meio da adoção sistemática de ferramentas e métodos para melhoria de processos e serviços públicos.
Elaboração de estudos para definição de modelos de gestão adequados para cada projeto público de irrigação.
Avaliação de viabilidade dos projetos públicos de irrigação visando à emancipação ou à extinção.
Apoio técnico e financeiro para elaboração de Planos Estaduais de Irrigação
Elaboração de estudos e projetos para implantação, recuperação, revitalização e modernização de áreas irrigadas
Celebração de termos de cooperação com secretarias estaduais de recursos hídricos ou com companhias de saneamento, visando a cessão de poços dedicados ao monitoramento
Perfuração e instrumentalização de poços dedicados ao monitoramento
Ampliação dos instrumentos de cooperação com órgãos gestores Estaduais e Federal, além de intervenientes em recursos hídricos em geral, para obtenção de dados hidrogeológicos
Apoio técnico e financeiro ao funcionamento de Comitês em bacias interestaduais.
Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.

Título da Iniciativa

2029

980

057L

Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.

2038

1157

06JZ

Instituição de política de inovação na gestão pública por meio da adoção sistemática de ferramentas e métodos para melhoria de processos e serviços públicos.

2084

1026

04NF

Apoio técnico e financeiro ao funcionamento de Comitês em bacias interestaduais.

2021
2021
2029
2038
2040
2040
2040
2040

1057
1057
980
1160
173
173
173
173

04VF
04VL
057L
06LZ
04VN
05DN
05DQ
05F3

2040

173

05F6

2077
2077
2077

600
600
600

502
503
02C7

2084

1024

04KX

2084
2084
2084
2084

1024
1024
1026
1026

04L7
04LA
04NH
04NK

Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas como: energia, saúde, biodiversidade, recursos naturais, meteorologia, hidrologia, agropecuária, aquicultura e pesca.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Aprimoramento dos levantamentos das pesquisas estatísticas existentes através da adoção de novas tecnologias e metodologias e da ampliação da cobertura territorial e temática, com destaque para as estatísticas ambientais
Fortalecimento dos serviços estaduais de previsão meteorológica visando suporte à prevenção de desastres naturais
Implantação de um laboratório de simulação de processos geológicos e hidrológicos para subsidiar pesquisas em desastres naturais
Implantação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana, prioritariamente dos municípios críticos
Elaboração de estudos de vazões máximas e realização de modelagem hidráulica dos cursos d´água sujeitos à inundação em munícipios submetidos à eventos hidrológicos críticos
Fortalecimento da capacidade técnica de previsão e monitoramento de eventos hidrológicos críticos das salas de situação estaduais, e aprimoramento da articulação dessas salas com os órgãos de defesa civil e aqueles
responsáveis pela gestão de desastres no nível federal, estadual e regional
Capacitação de 400 multiplicadores no uso eficiente de produtos meteorológicos e climáticos.
Implantação de 03 radares meteorológicos.
Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico (INMET)
Articulação interinstitucional visando o planejamento, a ampliação e a operação da Rede Nacional Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas - RIMAS para a integração do monitoramento de águas superficiais e
subterrâneas
Melhoria da precisão da informação hidrológica por meio da implantação de um centro de aferição e calibração de equipamentos
Ampliação de rede de monitoramento hidrogeológico para obtenção de dados relacionados a estiagens e secas
Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.
Aprimoramento da metodologia de avaliação dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos.
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Programas

Programa

Objetivo

Iniciativa

2021
2021
2029
2084
2084
2084
2084
2084

1057
1057
980
1025
1025
1025
1026
1026

04VF
04VL
057L
04MM
04MN
04N1
04NH
04NK

2029

980

057L

Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.

2084

1025

04MS

Automação e regulamentação de novos procedimentos e critérios de outorga em bacias críticas e setores usuários específicos

2084

1025

04MT

Otimização da operação de reservatórios por meio da revisão de condições gerais e restrições operativas definidas em outorgas e do apoio a eventuais adaptações de usos da água

2084

1026

04NH

Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.

2029

980

057L

Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.

2084

1025

04MT

Otimização da operação de reservatórios por meio da revisão de condições gerais e restrições operativas definidas em outorgas e do apoio a eventuais adaptações de usos da água

2084

1025

04MU

Definição de regras operacionais em reservatórios e sistemas hídricos estratégicos para a compatibilização dos usos múltiplos da água, principalmente em situações de conflito de uso e escassez hídrica

2084

1026

04NH

Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.

2029

980

057L

Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.

2084

1026

04NH

Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.

2021
2021
2029
2040
2084
2084
2084
2084

1057
1057
980
169
1024
1025
1026
1026

04VF
04VL
057L
04KI
04L6
04N1
04NF
04NH

Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas como: energia, saúde, biodiversidade, recursos naturais, meteorologia, hidrologia, agropecuária, aquicultura e pesca.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Incentivo à elaboração de planos diretores de drenagem urbana, valorizando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento
Realização de estudos em bacias hidrográficas para o desenvolvimento de modelos da dinâmica da água, que podem ser aplicados em áreas correlatas
Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos planos estaduais de recursos hídricos, articulados ao Plano Nacional de Recursos Hídricos
Apoio técnico e financeiro ao funcionamento de Comitês em bacias interestaduais.
Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.

2029

980

057L

Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.

2084

1025

04N1

Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos planos estaduais de recursos hídricos, articulados ao Plano Nacional de Recursos Hídricos

2084

1026

04NH

Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.

2012

412

04O2

2012

1138

067S

2021
2021
2029
2042
2077
2077
2077
2077

1057
1057
980
1005
1042
1049
1049
1049

04VF
04VL
057L
06OG
04SK
05A9
05AA
05AB

Promoção da integração entre ensino, pesquisa e extensão na agricultura familiar, bem como a gestão do conhecimento visando a sustentabilidade dos sistemas de produção
Promoção da integração do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias de Acesso à Água (Programa Cisternas) e das demais
ações do Programa de Universalização do Acesso e Uso da Água (Programa Água para Todos) e das ações de sementes de qualidade e adaptadas ao território, por meio da articulação dos instrumentos de gestão, contratação
e avaliação
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas como: energia, saúde, biodiversidade, recursos naturais, meteorologia, hidrologia, agropecuária, aquicultura e pesca.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Capacitar 4.000 produtores rurais, extensionistas, projetistas e equipes de assistência técnica em produção agroenergética.
Capacitação e atualização de 40.000 produtores e profissionais em boas práticas agrícolas e em Produção Integrada.
Apoio técnico e financeiro para preservação de água e reconversão de equipamentos de irrigação.
Apoio técnico e financeiro ao planejamento da agropecuária irrigada nas bacias hidrográficas.
Elaboração de medidas para a racionalização do uso da água na agropecuária.

2084

1027

04NR

Promoção da implementação de projetos-piloto de reuso e de uso racional da água

3.1. Comunicação, divulgação e educação
ambiental

3. Desenvolvimento tecnológico, capacitação e
comunicação

Diretrizes

PPA da União 2016-2019

2.3. Implementação do
2.5.
2.7. Estruturação e
sistema de outorga de
Regulamentação
2.2. Desenvolvimento do
implementação do
2.4. Enquadramento de corpos
direito de uso e
2.6. Elaboração de planos da Cobrança
Sistema Estadual de
acompanhamento e
hídricos superficiais e subterrâneos
fiscalização dos
de bacias hidrográficas
pelo Uso dos
Informação sobre Recursos
monitoramento do
em classes de uso
recursos hídricos
Recursos
Hídricos
PERH/RO
superficiais e
Hídricos
subterrâneos

PERH/RO

Título da Iniciativa
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas como: energia, saúde, biodiversidade, recursos naturais, meteorologia, hidrologia, agropecuária, aquicultura e pesca.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Ampliação da quantidade de dados e informações disponíveis à sociedade no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos - SNIRH
Aprimoramento e expansão de dados e informações de volume de água do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios – SAR
Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos planos estaduais de recursos hídricos, articulados ao Plano Nacional de Recursos Hídricos
Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.
Aprimoramento da metodologia de avaliação dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos.
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PERH/RO
Programas

4.2. Preservação ambiental
4.3. Apoio aos municípios para a gestão da
qualidade ambiental do meio urbano e de
eventos hidrológicos críticos

4. Conservação da água, do solo e dos ecossistemas

4.1. Saneamento básico integrado

3.2. Desenvolvimento científico e
tecnológico para a gestão dos
recursos hídricos

Diretrizes

PPA da União 2016-2019
Programa

Objetivo

Iniciativa

Título da Iniciativa

2012

1138

067S

2012
2021
2021
2021
2029
2052
2084
2084
2012
2012

1138
400
1057
1057
980
620
1024
1026
1138
1138

067Y
05XS
04VF
04VL
057L
05F1
04L6
04NG
680
681

2012

1138

067S

2054
2068

321
353

06ZQ
04KL

2068

353

04KM

2068

353

06JT

2068

610

04KR

2068

610

04KT

Promoção da integração do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias de Acesso à Água (Programa Cisternas) e das demais
ações do Programa de Universalização do Acesso e Uso da Água (Programa Água para Todos) e das ações de sementes de qualidade e adaptadas ao território, por meio da articulação dos instrumentos de gestão, contratação
e avaliação
Promoção da inclusão produtiva de pescadores e pescadoras artesanais e aquicultores e aquicultoras familiares por meio da organização produtiva, assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola
Ao final do PPA 2016-2019, 35% dos projetos fomentados sejam oriundos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas como: energia, saúde, biodiversidade, recursos naturais, meteorologia, hidrologia, agropecuária, aquicultura e pesca.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Monitoramento de resíduos e contaminantes em recursos pesqueiros
Realização de estudos em bacias hidrográficas para o desenvolvimento de modelos da dinâmica da água, que podem ser aplicados em áreas correlatas
Elaboração de diagnóstico sobre o uso da água na irrigação e na indústria para subsidiar a oferta de água e a gestão da demanda.
Implantação de 120 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção
Implantação de 98 mil tecnologias/sistemas de acesso à água para produção
Promoção da integração do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias de Acesso à Água (Programa Cisternas) e das demais
ações do Programa de Universalização do Acesso e Uso da Água (Programa Água para Todos) e das ações de sementes de qualidade e adaptadas ao território, por meio da articulação dos instrumentos de gestão, contratação
e avaliação
Apoio a ações de infraestrutura urbana
Fortalecimento da gestão da política de saneamento básico, induzindo a integração dos componentes do saneamento básico e assegurando os princípios fundamentais e diretrizes gerais do Plansab.
Apoio a ações de melhoria da gestão, da qualidade e da sustentabilidade dos serviços de saneamento básico, incentivando o fortalecimento da regulação e fiscalização, a participação e controle social, em especial por meio de
assistência técnica e capacitação.
Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em 1.600 municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária.
Contribuição para a redução dos resíduos sólidos recicláveis dispostos em aterros sanitários e ampliação do número de municípios com soluções ambientalmente adequadas de destinação de resíduos sólidos e de disposição
final de rejeitos.
Ampliação dos empreendimentos em saneamento básico orientados pelos princípios da equidade e integralidade, com focalização em áreas com elevado déficit na prestação dos serviços.

2083

1102

06Z8

Implementação e ampliação da política de resíduos sólidos nos municípios da Amazônia Ocidental

2012
2012
2012
2021
2029
2042
2042
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077

412
1138
1138
1057
980
1005
1028
175
175
175
175
1042
1049
1049
1049
1049

04O2
680
681
04VL
057L
06OG
04MD
04Y4
04Y9
04YA
04YB
04SK
05A9
05AA
05AB
05AD

2078

1064

05Q7

2015
2021
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2068
2068
2084

714
1057
169
169
169
169
169
169
169
169
353
610
1025

06JC
04VL
04KI
04KJ
04KK
06M3
06M4
06NG
06NH
06NI
04KL
04KU
04N7

Promoção da integração entre ensino, pesquisa e extensão na agricultura familiar, bem como a gestão do conhecimento visando a sustentabilidade dos sistemas de produção
Implantação de 120 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção
Implantação de 98 mil tecnologias/sistemas de acesso à água para produção
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.
Capacitar 4.000 produtores rurais, extensionistas, projetistas e equipes de assistência técnica em produção agroenergética.
Produção de conhecimento científico e tecnológico para melhorar o manejo e o aproveitamento sustentável dos biomas brasileiros e dos seus recursos naturais (água, solo etc.).
Implantação de infraestruturas para beneficiar projetos de irrigação.
Ampliação da eficiência do uso da água por meio da modernização dos sistemas de irrigação dos projetos públicos.
Administração, operação, conservação e manutenção de projetos públicos de irrigação.
Elaboração de estudos para definição de modelos de gestão adequados para cada projeto público de irrigação.
Capacitação e atualização de 40.000 produtores e profissionais em boas práticas agrícolas e em Produção Integrada.
Apoio técnico e financeiro para reservação de água e reconversão de equipamentos de irrigação.
Apoio técnico e financeiro ao planejamento da agropecuária irrigada nas bacias hidrográficas.
Elaboração de medidas para a racionalização do uso da água na agropecuária.
Apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisas em irrigação e drenagem, em parceria com Universidades e Empresas de Pesquisa .
Promoção da recuperação ambiental e uso sustentável das áreas de reserva legal, de preservação permanente, de uso restrito, de interesse ambiental, prioritárias para a conservação da biodiversidade e de bacias hidrográficas
críticas.
Execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades afetadas por emergências, para a prevenção e mitigação de impactos à saúde.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Incentivo à elaboração de planos diretores de drenagem urbana, valorizando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento
Difusão do uso e da aplicação do conceito de drenagem urbana sustentável em estudos, projetos e execução de obras nos municípios críticos, com foco no amortecimento de vazões
Apoio à elaboração de projetos de expansão urbana em municípios suscetíveis aos riscos de desastres naturais
Execução de estudos, projetos e intervenções estruturais para contenção de cheias e inundações
Realização de estudos, projetos e obras para contenção de erosões fluviais
Apoio à elaboração de estudos, planos e projetos de engenharia de drenagem urbana em municípios críticos
Apoio à execução de intervenções estruturais em drenagem urbana em municípios críticos
Apoio à elaboração de projetos e a execução de obras de contenção de encostas em áreas urbanas em municípios suscetíveis a deslizamentos de encostas e processos correlatos
Fortalecimento da gestão da política de saneamento básico, induzindo a integração dos componentes do saneamento básico e assegurando os princípios fundamentais e diretrizes gerais do Plansab.
Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
Fomento à elaboração de Planos de Contingência para escassez hídrica
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Iniciativa

Título da Iniciativa

2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2021
2021
2021
2021
2040
2040
2040
2040

1005
1028
600
600
600
1042
1049
1049
1049
1049
400
1056
1057
1057
173
173
173
173

06OG
04MD
502
503
02C7
04SK
05A9
05AA
05AB
05AD
05XS
04UU
04VF
04VL
04VN
05DN
05DQ
05F3

2040

173

05F6

Ministério da Integração
Nacional

Órgão responsável

2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2052

175
175
175
175
175
175
175
175
620

04Y4
04Y9
04YA
04YB
04YH
06NZ
06O6
06O7
05F1

Capacitar 4.000 produtores rurais, extensionistas, projetistas e equipes de assistência técnica em produção agroenergética.
Produção de conhecimento científico e tecnológico para melhorar o manejo e o aproveitamento sustentável dos biomas brasileiros e dos seus recursos naturais (água, solo etc.).
Capacitação de 400 multiplicadores no uso eficiente de produtos meteorológicos e climáticos.
Implantação de 03 radares meteorológicos.
Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico
Capacitação e atualização de 40.000 produtores e profissionais em boas práticas agrícolas e em Produção Integrada.
Apoio técnico e financeiro para reservação de água e reconversão de equipamentos de irrigação.
Apoio técnico e financeiro ao planejamento da agropecuária irrigada nas bacias hidrográficas.
Elaboração de medidas para a racionalização do uso da água na agropecuária.
Apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisas em irrigação e drenagem, em parceria com Universidades e Empresas de Pesquisa .
Ao final do PPA 2016-2019, 35% dos projetos fomentados sejam oriundos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Ampliação das ações de desenvolvimento tecnológico e inovação, e de articulação institucional em energias renováveis, eficiência energética, redes elétricas inteligentes, petróleo e gás.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas como: energia, saúde, biodiversidade, recursos naturais, meteorologia, hidrologia, agropecuária, aquicultura e pesca.
Fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação visando à segurança hídrica, alimentar e energética.
Fortalecimento dos serviços estaduais de previsão meteorológica visando suporte à prevenção de desastres naturais
Implantação de um laboratório de simulação de processos geológicos e hidrológicos para subsidiar pesquisas em desastres naturais
Implantação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana, prioritariamente dos municípios críticos
Elaboração de estudos de vazões máximas e realização de modelagem hidráulica dos cursos d´água sujeitos à inundação em munícipios submetidos à eventos hidrológicos críticos
Fortalecimento da capacidade técnica de previsão e monitoramento de eventos hidrológicos críticos das salas de situação estaduais, e aprimoramento da articulação dessas salas com os órgãos de defesa civil e aqueles
responsáveis pela gestão de desastres no nível federal, estadual e regional
Implantação de infraestruturas para beneficiar projetos de irrigação.
Ampliação da eficiência do uso da água por meio da modernização dos sistemas de irrigação dos projetos públicos.
Administração, operação, conservação e manutenção de projetos públicos de irrigação.
Elaboração de estudos para definição de modelos de gestão adequados para cada projeto público de irrigação.
Avaliação de viabilidade dos projetos públicos de irrigação visando à emancipação ou à extinção.
Apoio técnico e financeiro para elaboração de Planos Estaduais de Irrigação
Capacitação em gestão de projetos públicos de irrigação para técnicos, gestores de projetos e irrigantes
Elaboração de estudos e projetos para implantação, recuperação, revitalização e modernização de áreas irrigadas
Monitoramento de resíduos e contaminantes em recursos pesqueiros

2015

714

06JC

Execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades afetadas por emergências, para a prevenção e mitigação de impactos à saúde.

2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2054
2068

169
169
169
169
169
169
169
169
321
353

04KI
04KJ
04KK
06M3
06M4
06NG
06NH
06NI
06ZQ
04KL

2068

353

04KM

2068

353

06JT

2068

610

04KR

2068
2068
2033
2084

610
610
34
1024

04KT
04KU
04UO
04KW

2084

1024

04KX

2084
2084
2084
2084

1024
1024
1024
1024

04KY
04KZ
04L6
04L7

Incentivo à elaboração de planos diretores de drenagem urbana, valorizando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento
Difusão do uso e da aplicação do conceito de drenagem urbana sustentável em estudos, projetos e execução de obras nos municípios críticos, com foco no amortecimento de vazões
Apoio à elaboração de projetos de expansão urbana em municípios suscetíveis aos riscos de desastres naturais
Execução de estudos, projetos e intervenções estruturais para contenção de cheias e inundações
Realização de estudos, projetos e obras para contenção de erosões fluviais
Apoio à elaboração de estudos, planos e projetos de engenharia de drenagem urbana em municípios críticos
Apoio à execução de intervenções estruturais em drenagem urbana em municípios críticos
Apoio à elaboração de projetos e a execução de obras de contenção de encostas em áreas urbanas em municípios suscetíveis a deslizamentos de encostas e processos correlatos
Apoio a ações de infraestrutura urbana
Fortalecimento da gestão da política de saneamento básico, induzindo a integração dos componentes do saneamento básico e assegurando os princípios fundamentais e diretrizes gerais do Plansab.
Apoio a ações de melhoria da gestão, da qualidade e da sustentabilidade dos serviços de saneamento básico, incentivando o fortalecimento da regulação e fiscalização, a participação e controle social, em especial por meio de
assistência técnica e capacitação.
Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em 1.600 municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária.
Contribuição para a redução dos resíduos sólidos recicláveis dispostos em aterros sanitários e ampliação do número de municípios com soluções ambientalmente adequadas de destinação de resíduos sólidos e de disposição
final de rejeitos.
Ampliação dos empreendimentos em saneamento básico orientados pelos princípios da equidade e integralidade, com focalização em áreas com elevado déficit na prestação dos serviços.
Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
Integração entre o Planejamento Estratégico e os diversos planejamentos setoriais
Celebração de termos de cooperação com secretarias estaduais de recursos hídricos ou com companhias de saneamento, visando a cessão de poços dedicados ao monitoramento
Articulação interinstitucional visando o planejamento, a ampliação e a operação da Rede Nacional Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas - RIMAS para a integração do monitoramento de águas superficiais e
subterrâneas
Perfuração e instrumentalização de poços dedicados ao monitoramento
Ampliação dos instrumentos de cooperação com órgãos gestores Estaduais e Federal, além de intervenientes em recursos hídricos em geral, para obtenção de dados hidrogeológicos
Realização de estudos em bacias hidrográficas para o desenvolvimento de modelos da dinâmica da água, que podem ser aplicados em áreas correlatas
Melhoria da precisão da informação hidrológica por meio da implantação de um centro de aferição e calibração de equipamentos

2084

1024

04LA

Ampliação de rede de monitoramento hidrogeológico para obtenção de dados relacionados a estiagens e secas

Ministério de Minas e
Energia

Ministério das Cidades

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação

Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Objetivo

Ministério
da Saúde

APÊNDICE 3 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS PROGRAMAS, OBJETIVOS E INCIATIVAS DO PPA DA UNIÃO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM O PERH/RO
Programa
2042
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Programa

Objetivo

Iniciativa

2012

412

04O2

2029

978

582

Fortalecimento da articulação entre as diferentes instâncias colegiadas a nível municipal, territorial, estadual e nacional.

2029

980

057L

Implantação de ações de gestão integrada das políticas públicas ambientais, agrárias e agrícolas, com vista à gestão eficiente do uso dos recursos naturais, utilizando a abordagem territorial.

2012

1138

680

Implantação de 120 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção

2012

1138

681

2012

1138

067S

2012

1138

067Y

2078

1064

05Q7

2083
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2038
2038
2038
2038
2038
2038

1102
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1026
1026
1026
1026
1027
1027
1157
1157
1157
1157
1159
1160

06Z8
04MM
04MN
04MS
04MT
04MU
04N1
04N7
04NF
04NG
04NH
04NK
04NR
05G9
06JZ
06KG
06KH
06KQ
06LT
06LZ

Implantação de 98 mil tecnologias/sistemas de acesso à água para produção
Promoção da integração do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias de Acesso à Água (Programa Cisternas) e das demais
ações do Programa de Universalização do Acesso e Uso da Água (Programa Água para Todos) e das ações de sementes de qualidade e adaptadas ao território, por meio da articulação dos instrumentos de gestão, contratação
e avaliação
Promoção da inclusão produtiva de pescadores e pescadoras artesanais e aquicultores e aquicultoras familiares por meio da organização produtiva, assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola
Promoção da recuperação ambiental e uso sustentável das áreas de reserva legal, de preservação permanente, de uso restrito, de interesse ambiental, prioritárias para a conservação da biodiversidade e de bacias hidrográficas
críticas.
Implementação e ampliação da política de resíduos sólidos nos municípios da Amazônia Ocidental
Ampliação da quantidade de dados e informações disponíveis à sociedade no SNIRH
Aprimoramento e expansão de dados e informações de volume de água do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios
Automação e regulamentação de novos procedimentos e critérios de outorga em bacias críticas e setores usuários específicos
Otimização da operação de reservatórios por meio da revisão de condições gerais e restrições operativas definidas em outorgas e do apoio a eventuais adaptações de usos da água
Definição de regras operacionais em reservatórios e sistemas hídricos estratégicos para a compatibilização dos usos múltiplos da água, principalmente em situações de conflito de uso e escassez hídrica
Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos planos estaduais de recursos hídricos, articulados ao Plano Nacional de Recursos Hídricos
Fomento à elaboração de Planos de Contingência para escassez hídrica
Apoio técnico e financeiro ao funcionamento de Comitês em bacias interestaduais.
Elaboração de diagnóstico sobre o uso da água na irrigação e na indústria para subsidiar a oferta de água e a gestão da demanda.
Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.
Aprimoramento da metodologia de avaliação dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos.
Promoção da implementação de projetos-piloto de reuso e de uso racional da água
Implementação de plano de ação de formação e capacitação de educadores ambientais, gestores e demais públicos envolvidos com a agenda Recursos Hídricos
Instituição de política de inovação na gestão pública por meio da adoção sistemática de ferramentas e métodos para melhoria de processos e serviços públicos.
Aprimoramento dos mecanismos de identificação dos riscos de conflitos judiciais relevantes que impactam na execução das políticas públicas, visando a revisão das teses adotadas
Ampliação da participação da Advocacia Pública Federal na formulação e implementação das políticas públicas para assegurar sua conformidade jurídica
Capacitação de 10.000 gestores públicos nos eixos temáticos da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública)
Aprimoramento do conhecimento jurídico dos servidores públicos, de forma a auxiliá-los na implementação das políticas públicas.
Aprimoramento dos levantamentos das pesquisas estatísticas existentes através da adoção de novas tecnologias e metodologias e da ampliação da cobertura territorial e temática, com destaque para as estatísticas ambientais

2038

1154

06HD

Fortalecimento e ampliação da formação de conselheiros e de outros agentes de participação social em todos os níveis federativos.

Presidência da
República

Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

Ministério do Meio Ambiente

Órgão responsável
Ministério do
Ministério do
Desenvolvimento
Desenvolvime
Social e Combate à
nto Agrário
Fome

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO

Título da Iniciativa
Promoção da integração entre ensino, pesquisa e extensão na agricultura familiar, bem como a gestão do conhecimento visando a sustentabilidade dos sistemas de produção
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Programa

PERH/RO

APÊNDICE 4 - VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROGRAMAS DO PPA/RO 2016-2019 E AS DIRETRIZES, PROGRAMAS E PROJETOS DO PERH/RO
Diretriz

1.

Programa
Projeto

1.1

2.

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.
2.3

2.4

2.5

2.6

4.
2.7

3.1

3.2

4.3
4.3.
4

Título do Programa
Gestão Administrativa do Poder Executivo

1021

Desenvolvimento da atividade produtiva agropecuária

1063

Educação Profissional e Tecnologia

1075

Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável

1119

1202

C & T E Cooperação para o desenvolvimento
Programa Integrado de desenvolvimento e inclusão
socioeconômica - PIDISE
Programa de reforço ao desenvolvimento social e da
infraestrutura de Rondônia - Prodesin
Agroecologia e produção orgânica

1232

Proteção ambiental

1232

Proteção ambiental

1235

Gestão de recursos naturais

1254

Construindo uma nova Rondônia

2018

Desenvolvimento ambiental sustentável

2023

Vigilância em Saúde

2041

Gestão Integrada de Políticas Públicas

2041

Gestão Integrada de Políticas Públicas

2050

Gestão do PAC e Obras de Saneamento

X

2051

Rondônia competitiva

X

2053

Cadeia produtiva de aquicultura e pesca

2057

Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

2068

Fortalecimento da Atenção Básica

1129

4.2

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.6.1 2.7.1 2.7.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3

1015

1128

4.1

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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APÊNDICE 5 - AÇÕES DO PPA DA UNIÃO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM O PERH/RO E VALORES DISPONÍVEIS POR AÇÃO, POR ANO E POR PERÍODO
Código ação
18.000.18.001.1015.2096
19.000.19.001.1021.2029
16.000.16.011.1063.4019
18.000.18.001.1075.2126
18.000.18.001.1075.2164
13.000.13.031.1119.2086
13.000.13.001.1128.1575
13.000.13.001.1128.1592
14.000.14.020.1129.1013
19.000.19.001.1202.2012
18.000.18.001.1232.1187
18.000.18.001.1232.1561
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2583
18.000.18.011.1232.2709
18.000.18.001.1235.2847
14.000.14.020.1254.1337
14.000.14.020.1254.1339
14.000.14.020.1254.1390
18.000.18.001.2018.1081
18.000.18.001.2018.2583
17.000.17.034.2023.4020
17.000.17.034.2023.4021
11.000.11.007.2041.2094
13.000.13.001.2041.1612
13.000.13.001.2041.2077
13.000.13.001.2041.2079
13.000.13.001.2050.1193
11.000.11.006.2051.1544
19.000.19.001.2053.2033
14.000.14.020.2057.1384
17.000.17.012.2068.2882

Valor disponível por ação

Título da ação
Formar, qualificar e capacitar recursos humanos
Recuperar áreas degradadas
Promover a formação agroecológica
Implementar a qualidade ambiental no Estado
Promover a gestão socioambiental sustentável
Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento
Fortalecer a tecnologia da informação
Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias
Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica
Promover os cadastros ambiental rural
Promover atualização do zoneamento socioeconômico-ecológico
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Realizar educação e difusão da preservação ambiental
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Promover a gestão das unidades de conservação
Desenvolver estudos e projetos de obras públicas
Fiscalizar e acompanhar obras
Construção de obras e serviços públicos
Desenvolver a sustentabilidade das comunidades tradicionais
Realizar educação e difusão da preservação ambiental
Executar ações de vigilância epidemiológica
Executar ações de vigilância ambiental
Implementar projetos e políticas integradas
Implantar o agua para todos
Apoiar a gestão de convênios
Desenvolver políticas públicas
Aplicar recursos provenientes de convênios
Fomentar a integração e cooperação internacional
Promover a cadeia produtiva da aquicultura
Desenvolvimento da infraestrutura urbana
Administrar atividades e programas estratégicos de saúde

2016
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

30.000,00
250.579,00
867.000,00
1.373.400,00
1.621.779,84
638.478,35
37.099.174,16
661.000,00
300.000,00
6.150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.115.620,00
50.000,00
180.000,00
1.411.456,00
738.128,00
110.000,00
29.600.000,00
2.627.464,82
2.600.000,00
49.509.084,51
4.035.782,00
32.000.000,00
900.000,00

2017

2018

2019

Período 2016-2019

Período 2017-2010

R$
40.000,00
R$
R$
400.000,00
R$
354.000,00
R$ 2.513.218,00
R$ 3.900.000,00
R$ 6.100.000,00
R$ 1.097.000,00
R$ 3.500.000,00
R$
670.000,00
R$
R$
R$
R$ 1.008.720,00
R$ 7.842.129,00
R$
R$
150.000,00
R$
150.000,00
R$
711.196,00
R$
R$
R$ 2.454.268,00
R$ 1.375.260,00
R$
R$
R$
R$
285.390,00
R$ 49.004.675,00
R$
R$
845.000,00
R$ 1.850.000,00
R$
900.000,00

R$
42.600,00
R$
R$
896.001,00
R$
354.000,00
R$ 4.146.373,00
R$ 4.472.202,00
R$ 7.447.206,00
R$ 1.097.000,00
R$ 3.500.000,00
R$
670.000,00
R$
R$
R$
R$ 1.008.720,00
R$ 7.692.543,00
R$
R$
400.000,00
R$
400.000,00
R$
400.000,00
R$
R$
R$ 2.523.729,00
R$ 1.375.260,00
R$
130.000,00
R$
R$
R$
143.500,00
R$ 52.162.015,00
R$
233.000,00
R$
845.000,00
R$
R$
900.000,00

R$
45.600,00
R$
R$
951.001,00
R$
354.000,00
R$ 4.446.995,00
R$ 4.766.468,00
R$ 8.883.059,00
R$ 1.097.000,00
R$
R$
670.000,00
R$
R$
R$
R$ 1.008.720,00
R$ 8.073.456,00
R$
R$
500.000,00
R$
500.000,00
R$
500.000,00
R$
R$
R$ 2.523.729,00
R$ 1.375.260,00
R$
140.000,00
R$
R$
R$
159.400,00
R$ 37.158.824,00
R$
233.000,00
R$
845.000,00
R$
R$
900.000,00

R$
158.200,00
R$
250.579,00
R$
3.114.002,00
R$
1.062.000,00
R$ 11.106.586,00
R$ 14.512.070,00
R$ 24.052.044,84
R$
3.929.478,35
R$ 44.099.174,16
R$
2.671.000,00
R$
300.000,00
R$
R$
6.150.000,00
R$
3.026.160,00
R$ 23.608.128,00
R$
100.000,00
R$
1.150.000,00
R$
1.150.000,00
R$
3.726.816,00
R$
50.000,00
R$
180.000,00
R$
8.913.182,00
R$
4.863.908,00
R$
380.000,00
R$ 29.600.000,00
R$
2.627.464,82
R$
3.188.290,00
R$ 187.834.598,51
R$
466.000,00
R$
6.570.782,00
R$ 33.850.000,00
R$
3.600.000,00

R$
128.200,00
R$
R$
2.247.002,00
R$
1.062.000,00
R$ 11.106.586,00
R$ 13.138.670,00
R$ 22.430.265,00
R$
3.291.000,00
R$
7.000.000,00
R$
2.010.000,00
R$
R$
R$
R$
3.026.160,00
R$ 23.608.128,00
R$
R$
1.050.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.611.196,00
R$
R$
R$
7.501.726,00
R$
4.125.780,00
R$
270.000,00
R$
R$
R$
588.290,00
R$ 138.325.514,00
R$
466.000,00
R$
2.535.000,00
R$
1.850.000,00
R$
2.700.000,00
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APÊNDICE 6 - AÇÕES DO PPA DA UNIÃO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM O PERH/RO E VALORES AJUSTADOS DISPONÍVEIS POR AÇÃO, POR ANO E POR PERÍODO
Código ação
18.000.18.001.1015.2096
19.000.19.001.1021.2029
16.000.16.011.1063.4019
18.000.18.001.1075.2126
18.000.18.001.1075.2164
13.000.13.031.1119.2086
13.000.13.001.1128.1575
13.000.13.001.1128.1592
14.000.14.020.1129.1013
19.000.19.001.1202.2012
18.000.18.001.1232.1187
18.000.18.001.1232.1561
18.000.18.001.1232.2709
18.000.18.011.1232.2583
18.000.18.011.1232.2709
18.000.18.001.1235.2847
14.000.14.020.1254.1337
14.000.14.020.1254.1339
14.000.14.020.1254.1390
18.000.18.001.2018.1081
18.000.18.001.2018.2583
17.000.17.034.2023.4020
17.000.17.034.2023.4021
11.000.11.007.2041.2094
13.000.13.001.2041.1612
13.000.13.001.2041.2077
13.000.13.001.2041.2079
13.000.13.001.2050.1193
11.000.11.006.2051.1544
19.000.19.001.2053.2033
14.000.14.020.2057.1384
17.000.17.012.2068.2882

Título da ação
Formar, qualificar e capacitar recursos humanos
Recuperar áreas degradadas
Promover a formação agroecológica
Implementar a qualidade ambiental no Estado
Promover a gestão socioambiental sustentável
Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento
Fortalecer a tecnologia da informação
Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias
Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica
Promover os cadastros ambiental rural
Promover atualização do zoneamento socioeconômico-ecológico
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Realizar educação e difusão da preservação ambiental
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais
Promover a gestão das unidades de conservação
Desenvolver estudos e projetos de obras públicas
Fiscalizar e acompanhar obras
Construção de obras e serviços públicos
Desenvolver a sustentabilidade das comunidades tradicionais
Realizar educação e difusão da preservação ambiental
Executar ações de vigilância epidemiológica
Executar ações de vigilância ambiental
Implementar projetos e políticas integradas
Implantar o agua para todos
Apoiar a gestão de convênios
Desenvolver políticas públicas
Aplicar recursos provenientes de convênios
Fomentar a integração e cooperação internacional
Promover a cadeia produtiva da aquicultura
Desenvolvimento da infraestrutura urbana
Administrar atividades e programas estratégicos de saúde

Valor disponível por ação (ajustado)

Quantidade de potenciais aplicações
por ação

2017

2018

2019

Período 2017-2010

2
2
2
5
6
8
5
5
4
2
1
3
16
1
15
2
4
4
4
1
1
1
1
2
3
4
3
1
1
1
4
1

R$
20.000,00
R$
R$
200.000,00
R$
70.800,00
R$
418.869,67
R$
487.500,00
R$ 1.220.000,00
R$
219.400,00
R$
875.000,00
R$
335.000,00
R$
R$
R$
R$ 1.008.720,00
R$
522.808,60
R$
R$
37.500,00
R$
37.500,00
R$
177.799,00
R$
R$
R$ 2.454.268,00
R$ 1.375.260,00
R$
R$
R$
R$
95.130,00
R$ 49.004.675,00
R$
R$
845.000,00
R$
462.500,00
R$
900.000,00

R$
21.300,00
R$
R$
448.000,50
R$
70.800,00
R$
691.062,17
R$
559.025,25
R$ 1.489.441,20
R$
219.400,00
R$
875.000,00
R$
335.000,00
R$
R$
R$
R$ 1.008.720,00
R$
512.836,20
R$
R$
100.000,00
R$
100.000,00
R$
100.000,00
R$
R$
R$ 2.523.729,00
R$ 1.375.260,00
R$
65.000,00
R$
R$
R$
47.833,33
R$ 52.162.015,00
R$
233.000,00
R$
845.000,00
R$
R$
900.000,00

R$
22.800,00
R$
R$
475.500,50
R$
70.800,00
R$
741.165,83
R$
595.808,50
R$ 1.776.611,80
R$
219.400,00
R$
R$
335.000,00
R$
R$
R$
R$ 1.008.720,00
R$
538.230,40
R$
R$
125.000,00
R$
125.000,00
R$
125.000,00
R$
R$
R$ 2.523.729,00
R$ 1.375.260,00
R$
70.000,00
R$
R$
R$
53.133,33
R$ 37.158.824,00
R$
233.000,00
R$
845.000,00
R$
R$
900.000,00

R$
64.100,00
R$
R$
1.123.501,00
R$
212.400,00
R$
1.851.097,67
R$
1.642.333,75
R$
4.486.053,00
R$
658.200,00
R$
1.750.000,00
R$
1.005.000,00
R$
R$
R$
R$
3.026.160,00
R$
1.573.875,20
R$
R$
262.500,00
R$
262.500,00
R$
402.799,00
R$
R$
R$
7.501.726,00
R$
4.125.780,00
R$
135.000,00
R$
R$
R$
196.096,67
R$ 138.325.514,00
R$
466.000,00
R$
2.535.000,00
R$
462.500,00
R$
2.700.000,00
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APÊNDICE 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DO PPA/RO 2016-2019 POTENCIALMENTE DISPONÍVEIS PARA OS PROJETOS DO PERH, PARA O PERÍODO ENTRE 2017 E 2019 (DIRETRIZES 1 E 2)

‘

PERH/RO

Diretrizes
Programas
Projetos

1.
1.1

1.1.1

1.1.2

2.

1.2

1.1.3

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.3.3

1.4.1

2.1

2.1.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.4.1

2.5.1

2.6.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.3.1

X

X

X

X

2.7

2.7.1

2.7.2

X

X

PPA Estadual 2016-2019
Ação
18.000.18.001.1015.2096

19.000.19.001.1021.2029

16.000.16.011.1063.4019

18.000.18.001.1075.2126

18.000.18.001.1075.2164

13.000.13.031.1119.2086

13.000.13.001.1128.1575

13.000.13.001.1128.1592

14.000.14.020.1129.1013

19.000.19.001.1202.2012

18.000.18.001.1232.1187

18.000.18.001.1232.1561

18.000.18.001.1232.2709

18.000.18.011.1232.2583

18.000.18.011.1232.2709

18.000.18.001.1235.2847

14.000.14.020.1254.1337

14.000.14.020.1254.1339

14.000.14.020.1254.1390

18.000.18.001.2018.1081

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VDPa

Ano

20.000,00
21.300,00
22.800,00
200.000,00
448.000,50
475.500,50
70.800,00
70.800,00
70.800,00
418.869,67
691.062,17
741.165,83
487.500,00
559.025,25
595.808,50
1.220.000,00
1.489.441,20
1.776.611,80
219.400,00
219.400,00
219.400,00
875.000,00
875.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
1.008.720,00
1.008.720,00
1.008.720,00
522.808,60
512.836,20
538.230,40
37.500,00
100.000,00
125.000,00
37.500,00
100.000,00
125.000,00
177.799,00
100.000,00
125.000,00
-

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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‘

PERH/RO

Diretrizes
Programas
Projetos

1.
1.1

1.1.1

1.1.2

2.

1.2

1.1.3

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.3.3

1.4.1

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.2.1

2.3.1

2.4.1

2.5.1

2.6.1

2.7

2.7.1

2.7.2

PPA Estadual 2016-2019

941.678,27
1.203.898,37
3.424.972,87

1.279.396,23

941.678,27
1.203.898,37
3.424.972,87

1.279.396,23

522.808,60
512.836,20
1.573.875,20

538.230,40

617.938,60
560.669,53
1.769.971,87

591.363,73

941.678,27
1.203.898,37
3.424.972,87

1.279.396,23

1.107.608,27
1.322.531,70
3.833.469,53

1.403.329,57

1.300.508,60
1.362.061,45
4.086.808,95

1.424.238,90

1.300.508,60
1.362.061,45
4.086.808,95

1.424.238,90

1.300.508,60
1.362.061,45
4.086.808,95

1.424.238,90

1.229.708,60
1.291.261,45
3.874.408,95

1.353.438,90

-

-

-

-

418.869,67
691.062,17
1.851.097,67

741.165,83

65.000,00
135.000,00

70.000,00

95.130,00
47.833,33
53.133,33
196.096,67

21.300,00

20.000,00

X

22.800,00
64.100,00

Valor disponível pelo PPA Estadual 2016-2019 ajustado por Projeto do
PERH/RO e distribuído anualmente (R$)

17.000.17.012.2068.2882

-

14.000.14.020.2057.1384

X

-

19.000.19.001.2053.2033

X

-

11.000.11.006.2051.1544

-

13.000.13.001.2050.1193

X

X

219.400,00

13.000.13.001.2041.2079

X

219.400,00

13.000.13.001.2041.2077

219.400,00

13.000.13.001.2041.1612

X

658.200,00

11.000.11.007.2041.2094

2017

17.000.17.034.2023.4021

2018

17.000.17.034.2023.4020

Ano
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

2019

18.000.18.001.2018.2583

VDPa
R$
R$
R$
R$ 2.454.268,00
R$ 2.523.729,00
R$ 2.523.729,00
R$ 1.375.260,00
R$ 1.375.260,00
R$ 1.375.260,00
R$
R$
65.000,00
R$
70.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
95.130,00
R$
47.833,33
R$
53.133,33
R$ 49.004.675,00
R$ 52.162.015,00
R$ 37.158.824,00
R$
R$
233.000,00
R$
233.000,00
R$
845.000,00
R$
845.000,00
R$
845.000,00
R$
462.500,00
R$
R$
R$
900.000,00
R$
900.000,00
R$
900.000,00

2017-2019

Ação
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APÊNDICE 8 - DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DO PPA/RO 2016-2019 POTENCIALMENTE DISPONÍVEIS PARA OS PROJETOS DO PERH, PARA O PERÍODO ENTRE 2017 E 2019 (DIRETRIZES 3 E 4)

‘

PERH/RO

Diretrizes
Programas
Projetos

3.

4.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

4.1

3.2.3

3.2.4

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

X

X

4.3

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PPA Estadual 2016-2019
Ação
18.000.18.001.1015.2096

19.000.19.001.1021.2029

16.000.16.011.1063.4019

18.000.18.001.1075.2126

18.000.18.001.1075.2164

13.000.13.031.1119.2086

13.000.13.001.1128.1575

13.000.13.001.1128.1592

14.000.14.020.1129.1013

19.000.19.001.1202.2012

18.000.18.001.1232.1187

18.000.18.001.1232.1561

18.000.18.001.1232.2709

18.000.18.011.1232.2583

18.000.18.011.1232.2709

18.000.18.001.1235.2847

14.000.14.020.1254.1337

14.000.14.020.1254.1339

14.000.14.020.1254.1390
18.000.18.001.2018.1081

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VDPa

Ano

20.000,00
21.300,00
22.800,00
200.000,00
448.000,50
475.500,50
70.800,00
70.800,00
70.800,00
418.869,67
691.062,17
741.165,83
487.500,00
559.025,25
595.808,50
1.220.000,00
1.489.441,20
1.776.611,80
219.400,00
219.400,00
219.400,00
875.000,00
875.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
1.008.720,00
1.008.720,00
1.008.720,00
522.808,60
512.836,20
538.230,40
37.500,00
100.000,00
125.000,00
37.500,00
100.000,00
125.000,00
177.799,00
100.000,00
125.000,00
-

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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‘

PERH/RO

Diretrizes
Programas
Projetos

3.

4.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

4.1

3.2.3

3.2.4

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

PPA Estadual 2016-2019

X

X

X

X

X

1.220.000,00
1.554.441,20
4.621.053,00

1.846.611,80

2.810.299,00
2.664.441,20
7.626.352,00

2.151.611,80

2.810.299,00
2.664.441,20
7.626.352,00

2.151.611,80

2.810.299,00
2.664.441,20
7.626.352,00

2.151.611,80

1.910.260,00
2.158.260,50
6.254.281,00

2.185.760,50

522.808,60
512.836,20
1.573.875,20

538.230,40

1.012.478,27
1.274.698,37
3.637.372,87

1.350.196,23

51.814.974,00
55.059.456,20
39.543.435,80
146.417.866,0
0

1.010.308,60
1.071.861,45
3.216.208,95

1.134.038,90

1.010.308,60
1.071.861,45
3.216.208,95

1.134.038,90

2.941.768,00
3.082.754,25
9.144.059,75

3.119.537,50

2.755.308,60
2.816.861,45
2.879.038,90
8.451.208,95

-

-

X

-

Valor disponível pelo PPA Estadual 2016-2019 ajustado por Projeto
do PERH/RO e distribuído anualmente (R$)

17.000.17.012.2068.2882

X

535.000,00

14.000.14.020.2057.1384

X

X

783.000,50

19.000.19.001.2053.2033

X

X

810.500,50

11.000.11.006.2051.1544

X

2.128.501,00

13.000.13.001.2050.1193

X

1.028.720,00

13.000.13.001.2041.2079

X

1.030.020,00

13.000.13.001.2041.2077

X

1.031.520,00

13.000.13.001.2041.1612

X

3.090.260,00

11.000.11.007.2041.2094

2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

2017

17.000.17.034.2023.4021

R$
R$
R$
R$
R$ 2.454.268,00
R$ 2.523.729,00
R$ 2.523.729,00
R$ 1.375.260,00
R$ 1.375.260,00
R$ 1.375.260,00
R$
R$
65.000,00
R$
70.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
95.130,00
R$
47.833,33
R$
53.133,33
R$ 49.004.675,00
R$ 52.162.015,00
R$ 37.158.824,00
R$
R$
233.000,00
R$
233.000,00
R$
845.000,00
R$
845.000,00
R$
845.000,00
R$
462.500,00
R$
R$
R$
900.000,00
R$
900.000,00
R$
900.000,00

2018

17.000.17.034.2023.4020

Ano

2019

18.000.18.001.2018.2583

VDPa

2017-2019

Ação
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