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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
fundamentar e orientar a implantação da Política Nacional e o gerenciamento
dos Recursos Hídricos, no âmbito da Bacia Hidrográfica, do Estado e do 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, para a gestão
dos recursos hídricos estaduais, os seguintes instrumentos: i) o Plano Estadual
de Recursos Hídricos – PERH/RO; ii) os Planos de Bacias Hidrográficas; iii) a
outorga de direito de uso das águas; iv) a cobrança pela utilização das águas;
v) o enquadramento dos corpos hídricos 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), o qual foi executado pela empresa RHA
Engenharia e Consultoria SS Ltda.
Baseado no 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.

1. Introdução

A área de abrangência do PERH/RO compreende o
território do Estado de Rondônia, com extensão total de
aproximadamente 238.000 km², onde estão inseridos
52 municípios que abrigam uma população de quase
1.790.000 habitantes (IBGE, 2016).
Como instrumento de gestão dos recursos hídricos
estaduais, o PERH/RO identificou as principais
características e deficiências hídricas das bacias
hidrográficas e, em resposta, foram propostas ações
estratégias diversificadas em torno da melhoria do
gerenciamento do uso da água, visando a conservação
e manutenção da qualidade e quantidade dos recursos
hídricos e ambientais do Estado.
A elaboração do PERH/RO foi estruturada com base
em três etapas, a saber: i) Diagnóstico, ii) Prognóstico
e iii) Diretrizes, Programas e Projetos. Entretanto,
primeiramente, cabe registrar uma Etapa Inicial,
elaborada pela própria SEDAM, que apresentou o
documento “Relatório 01: Norteadores Metodológicos
para Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos
do Estado de Rondônia”. Esse relatório contém parte do
diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico
do Estado e, principalmente, as bases metodológicas
para a elaboração das etapas e produtos subsequentes
do PERH/RO.
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No contexto do PERH/RO propriamente dito, a 1ª Etapa diz respeito ao
Diagnóstico dos Recursos Hídricos. O Diagnóstico aborda as disponibilidades
e as demandas hídricas superficiais e subterrâneas, a qualidade das águas,
bem como a complementação do diagnóstico de itens relacionados aos meios
físico, socioeconômico e cultural. Esta etapa concerne aos fatores ligados à ação
antrópica e sua relação com os recursos hídricos, avaliados ao longo do tempo.
A 2ª Etapa contempla o Prognóstico, definido a partir da elaboração
de projeções e cenários, compreendendo o consenso estabelecido sobre a
realidade presente e suas tendências nos horizontes de planejamento fixados.
Com base nestas prospecções, foi construída a visão de futuro das bacias
hidrográficas, segundo diferentes conjunturas, permitindo a proposição de
ações relativas à gestão dos recursos hídricos do Estado
A 3ª Etapa diz respeito à definição de Diretrizes, Programas e Projetos
que compõe o PERH/RO. Estas proposições têm por base a visão de futuro
(realidade desejada), gerada em função do diagnóstico atual e da tendência
correspondente ao cenário considerado mais provável. As ações e intervenções
propostas podem recair sobre processos em andamento ou promoverem
novos atos ou obras visando a busca da sustentabilidade hídrica do Estado de
Rondônia. Nesta etapa ainda constam as diretrizes para 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.
Por fim, a Consolidação do PERH/RO ocorre a partir da apresentação do
documento final – síntese das principais informações referentes às etapas
anteriores – além do projeto de lei que regulamenta o PERH/RO e legitima,
junto à sociedade, os resultados dos estudos realizados.
O processo de elaboração do PERH/RO foi concretizado mediante a
participação pública, através do encaminhamento e recebimento de formulários
de consulta aos diversos setores usuários da água e com a realização de 14
eventos, em diferentes municípios, contando com a participação popular que,
além de acompanhar a evolução dos estudos, pode se manifestar livremente
expondo, de maneira geral, suas preocupações com o acesso à água em
quantidade e qualidade necessárias.

Banco de imagens SEDAM
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Etapa Inicial: Norteadores Metodológicos para
Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos
do Estado de Rondônia
(Elaborado pela SEDAM)

ETAPA 1: Diagnóstico dos Recursos Hídricos
Levantamento de dados

Disponibilidade hídrica

ETAPA 3: Diretrizes, Programas e Metas do PERH/RO

Demandas hídricas

Atividades produtivas e uso da terra

Dinâmica social e comunicação

Diretrizes, programas
e projetos

Abastecimento humano urbano
Abastecimento humano rural
Dessedentação animal
Indústria de transformação
Termelétrica
Mineração
Irrigação
Evaporação de reservatórios

Qualidade da água

Balanço atual

Programa de
investimento

2EMHWLYRVMXVWLȴFDWLYD
Ações, benefícios
Órgão responsável
UHG e município prioritários
Prazos, custos, fontes de recursos
Integração com entidades/programas
Indicadores, monitoramento e metas

Diretrizes para implementação
dos instrumentos de gestão
dos recursos hídricos

Arranjo
institucional

Recomendações para
os setores usuários
dos recursos hídricos

Outorga
Fiscalização
Enquadramento
Cobrança pelo uso da água
3ODQRVGH%DFLDV+LGURJU£ȴFDV

Participação pública
Participação pública

ETAPA 2: Prognóstico dos Recursos Hídricos
Cenários alternativos

Tendencial

Incremental

Setorial

Projeções de demandas hídricas

Consolidação do PERH/RO

Projeções de qualidade da água
Relatório Final

Projeto de Lei

Seminário de Lançamento do PERH/RO

Balanço hídrico
Participação pública

Participação pública
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Banco de Dados

Resumo Executivo

Em Rondônia, os principais impactos sobre os recursos
hídricos estão relacionados às atividades antrópicas
orientadas ao desenvolvimento econômico, como a expansão
da fronteira agropecuária, responsável pelo desmatamento
dos redutos florestais remanescentes e contaminação do solo
e corpos d’água locais. A atividade garimpeira, na região leste
do Estado, também é uma fonte de poluição hídrica com o
lançamento de metais pesados nos corpos d’água. A ocupação
e distribuição populacional também geram impactos
significativos sobre os recursos hídricos, principalmente
devido à inexistência de redes de esgotamento sanitário
nos municípios e, consequentemente, o descarte do esgoto
doméstico diretamente em corpos d’água.
Nos estudos de disponibilidade hídrica registra-se
a insuficiência de dados e informações quantitativas e
qualitativas, mais acentuadamente no caso das águas
subterrâneas. A disponibilidade hídrica superficial foi
determinada a partir da vazão de referência Q95% (vazão de
95% de permanência), seguindo as diretrizes preconizadas na
esfera federal. A avaliação da qualidade da água superficial
mostra condições regionais bastante distintas, considerando
os parâmetros disponíveis nas estações de monitoramento
de qualidade da água. A estimativa do potencial poluidor
proveniente de efluentes domésticos, da pecuária e da
agricultura mostrou-se consistente com os resultados
proporcionais aos respectivos quantitativos de população
humana, animal e área cultivada, mais preocupantes nos
maiores centros urbanos e polos agropecuários.

No que tange às águas subterrâneas, o Sistema Aquífero
Parecis, ao sul do Estado, apresenta a maior produtividade.
Estudos apontam que, em geral, as águas subterrâneas
em zonas urbanas de Rondônia possuem indicativos de
contaminação provenientes de efluentes urbanos ou
agropecuários e comprovam a precariedade das condições
sanitárias da água consumida por grande parte da população
abastecida por poços.
Sob a ótica do volume de água retirado para atendimento
aos diferentes usos consuntivos, destaca-se o abastecimento
animal que, a partir dos anos 2000, passou a representar
as maiores retiradas de vazões do Estado, atingindo
aproximadamente 40% da água consumida, seguido pelo
setor de abastecimento humano urbano. A irrigação, a partir
do ano de 2004, passou a apresentar uma tendência contínua
de crescimento. A retirada de água para o abastecimento
humano rural apresentou decréscimo ao longo da série,
motivada pelo êxodo rural. O município do Estado de
Rondônia com as maiores retiradas de água para atendimento
aos diversos setores usuários do recurso hídrico é Porto Velho.

O diagnóstico sobre as disponibilidades e as demandas
hídricas em Rondônia, mostra que, de modo geral, os
recursos hídricos do Estado possuem condições quantitativas
de atender adequadamente aos setores usuários, a
menos de problemas locais de desabastecimento. Assim,
é imprescindível o desencadeamento efetivo de ações de
recuperação da qualidade das águas, bem como de maior
conhecimento das características locais dos recursos hídricos,
para seu aproveitamento otimizado e sustentável. Além disso,
é importante destacar que os problemas de desabastecimento
localizados deverão ser abordados no âmbito dos Planos de
Bacias Hidrográficas.
A FIGURA 1.1 na sequência ilustra a estimativa das
demandas hídricas para o Estado de Rondônia, de 1960 até
o momento atual (2016) e até o horizonte de 2035. Estas
situações, atual e futura, são resultados das etapas de
Diagnóstico e Prognóstico.
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Vazão retirada m 3 /s

A partir dos estudos realizados foi constatado que o Estado
de Rondônia apresenta, através do seu mosaico de municípios,
características ambientais e socioeconômicas bastante
distintas entre si. É marcante que a densidade populacional
é muito mais intensa nas regiões às margens do eixo que
acompanha a BR-364, de modo que os cursos de água que
cortam estas terras estão submetidos às maiores pressões.
Por outro lado, as Unidades de Conservação e Terras Indígenas
no Estado formam uma importante barreira com suas áreas
protegidas, com inúmeras restrições de uso e fiscalizações
mais frequentes dos órgãos ambientais, resultando em
menores impactos sobre as bacias hidrográficas e os cursos
d’água da região.
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FIGURA 1.1 – DEMANDAS HÍDRICAS EM RONDÔNIA PARA A SITUAÇÃO ATUAL E FUTURA
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No PERH/RO também são propostas diretrizes para implementação dos
instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

Para responder às necessidades levantadas relacionadas aos recursos
hídricos do Estado, o PERH/RO é composto por 4 grandes diretrizes norteadoras:
Desenvolvimento/ fortalecimento legal-institucional; Consolidação e implementação
dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; Desenvolvimento tecnológico,
capacitação e comunicação; e Conservação da água, solo e ecossistemas. As
diretrizes norteadoras agregam 16 programas e 34 projetos específicos a serem
implementados nos diversos municípios do Estado de Rondônia (FIGURA 1.2).

Como critério para a vazão de referência para OUTORGA de uso da água propôsse a fração de 70% da Q95% (vazão com 95% de permanência), podendo esta ser
flexibilizada em função das condições locais dos corpos hídricos.
Os padrões adequados de qualidade da água podem ser alcançados pela

1 DESENVOLVIMENTO/
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

elaboração e implementação do ENQUADRAMENTO dos corpos hídricos estaduais,

E IMPLEMENTAÇÃO DOS
2 CONSOLIDAÇÃO
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE

o que, até o momento, não existe para o Estado. Nesse sentido, o PERH/RO orienta

RECURSOS HÍDRICOS

o estabelecimento desse importante instrumento de controle da poluição e de
manutenção da qualidade das águas.
A estimativa do potencial de arrecadação através da cobrança pelo uso da água
no Estado de Rondônia, tendo por base o mecanismo implementado nas bacias
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), resultou em cerca de R$ 60 milhões.
Deste montante, o percentual de 92,5% retornaria para os CBH’s, para a aplicação

3 DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO

em projetos previstos nos respectivos planos de bacias. Esta prática pode contribuir

E COMUNICAÇÃO

significativamente para a sustentabilidade dos Recursos Hídricos, em termos
quantitativos e qualitativos, nas bacias hidrográficas geradoras dos recursos
econômicos.
Por fim, é importante destacar que todos os resultados do diagnóstico e

4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS
Saneamento básico integrado
Preservação ambiental

prognóstico dos recursos hídricos no Estado de Rondônia, bem como das diretrizes,

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

programas e metas do PERH/RO, foram consolidados a partir da participação pública,
mediante o preenchimento de questionários online e a realização de 14 eventos
públicos regionais, incorporando informações importantes de usuários de recursos

FIGURA 1.2. DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO

hídricos, gestores municipais, sociedade civil, comunidades tradicionais e técnicos
dos órgãos setoriais.

16

2. Objetivos

O objetivo do PERH/RO é subsidiar a SEDAM, o
CRH/RO 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.
O PERH/RO também tem como objetivo inventariar e
estudar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos
no Estado, de forma quali-quantitativa, a fim de a avaliar
a disponibilidade hídrica e as demandas em torno dos
usos múltiplos da água. A análise do balanço hídrico
considerando o cenário atual e projeções futuras,
segundo diferentes conjunturas socioeconômicas e
de uso e ocupação do solo nas bacias, determina as
ações e intervenções propostas para promover as
transformações necessárias. Desta forma, o PERH/RO
busca integrar ações diversificadas em torno do uso
racional da água, da proteção da biodiversidade e da
gestão compartilhada do uso múltiplo dos recursos
hídricos, de forma a gerar sustentabilidade hídrica no
Estado.

RHA

Plano Estadual de
Recursos Hídricos de Rondônia

B1

Diagnóstico dos Recursos Hídricos

PERH/RO

/2017

3. Situação dos Recursos
Hídricos em Rondônia
A Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 2002,
institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e o
Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos para
o Estado de Rondônia. Esta lei foi regulamentada pelo
Decreto Estadual nº 10.114, de 20 de setembro de 2002,
no qual fica estabelecida a Divisão Hidrográfica do Estado
de Rondônia em sete bacias hidrográficas, conforme
apresentado na FIGURA 3.1.
Além da divisão em bacias hidrográficas, a legislação
prevê a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas
(CBH). Os CBH’s são órgãos colegiados integrantes do
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com
atribuições consultivas e deliberativas, tendo como área
de atuação uma determinada bacia hidrográfica ou subbacia hidrográfica.

FIGURA 3.1– DIVISÃO HIDROGRÁFICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fonte: Adaptado de Governo do Estado de Rondônia (2002)

No ano de 2014 foi aprovada a implantação de cinco
Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) no Estado de
Rondônia (FIGURA 3.2).
A divisão de bacias hidrográficas em Unidades
Hidrográficas de Gestão (UHG) é uma prática usual no
planejamento dos recursos hídricos, visto a necessidade
de possibilitar o entendimento geral (do todo), a partir do
conhecimento do específico (das partes).
Assim, para a gestão dos recursos hídricos, o PERH/
RO dividiu o Estado de Rondônia em 19 (dezenove)
UHG considerando as Bacias Hidrográficas, as áreas de
atuação dos CBH e as zonas de ordenamento territorial
e de direcionamento de políticas públicas estaduais.
Além destes elementos, a definição da UHG respeita os
principais condicionantes ambientais e antrópicos, bem
como as heterogeneidades de uso e ocupação do solo.

FIGURA 3.2 – COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fonte: Adaptado de CRH/RO (2014)

As UHG definidas e consideradas no PERH/RO estão listadas a seguir e ilustradas na FIGURA 3.3.

•

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

•

Rio Roosevelt

•

Baixo Rio Guaporé

•

Rios Branco e Colorado

•

Médio Rio Guaporé

•

Alto Rio Guaporé

•

Rio Mamoré

•

Rio Abunã

FIGURA 3.3 - UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE GESTÃO
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4. Diagnóstico das Disponibilidades
Hídricas Superficiais

4.1. Rede de Monitoramento
Hidroclimatológica
A rede de monitoramento das variáveis
climáticas e hidrológicas superficiais do Estado
de Rondônia (FIGURA 4.1) é formada por estações
pluviométricas, fluviométricas, climatológicas,
sedimentométricas e de qualidade da água. Além
dessas, o Estado possui uma Rede de Estações
Meteorológica Automática (REMAR), composta
por 15 estações meteorológicas.No ano de 2014
foi aprovada a implantação de cinco Comitês de
Bacias Hidrográficas (CBH) no Estado de Rondônia
(FIGURA 3.2).

Devido aos altos custos de implantação,
dificilmente tem-se uma rede hidrometeorológica
cobrindo integralmente as regiões de interesse.
Para comentar sobre a necessidade de estações de
monitoramento hidroclimatológico complementares
em Rondônia, observou-se as recomendações da
Organização Meteorológica Mundial (OMM) inseridas
na TABELA 4.1, a qual indica o número mínimo de
estações complementares, por tipo de dado gerado,
que deveriam ser instaladas nas respectivas UHG para
atender as recomendações da OMM.

FIGURA 4.1 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO EM OPERAÇÃO E COM DADOS DISPONÍVEIS
Fonte: Adaptado de ANA (2017)
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TABELA 4.1 – ESTAÇÕES COMPLEMENTARES A SEREM INSTALADAS POR UHG
Quantidade de estações complementares recomendadas
UHG

Fluviométricas

Qualidade
d'água

Sedimentométricas

Climatológicas

Alto Rio
Guaporé

1

Alto Rio
Jamari

2

Alto Rio
Machado

4

Alto Rio
Madeira

9

1

4

Baixo Rio
Guaporé

13

2

5

Baixo Rio
Jamari

1

1

1

Baixo Rio
Machado

5

1

3

Baixo Rio
Madeira

3

1

1

Médio Rio
Guaporé

7

2

3

Médio Rio
Machado

12

1

4

Pluviométricas

1
1

1

1
2

1

1

1

Médio Rio
Madeira
Margem
Direita do
Rio Jamari

1

Margem
Esquerda do
Rio Jamari

6

Margem
Esquerda do
Rio Madeira

1

1

1

2

3

1

1

Rio Abunã

2

1

1

Rios Branco
e Colorado

6

2

3

Rio Jaru

10

1

4

Rio Mamoré

10

1

5

1

Rio Roosevelt

8

1

2

3

1

101

5

20

46

3

Total

Adicionalmente, a quantidade de estações de
monitoramento foi avaliada a partir da análise
de
variáveis
independentes
que
representam
hidrologicamente as bacias hidrográficas. Essa análise
permite o agrupamento das bacias hidrográficas com

FIGURA 4.2 –ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS SELECIONADAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO REGIME HÍDRICO
Fonte: Adaptado de ANA (2017)

comportamento

hidrológico

semelhante,

admitindo

um certo grau de confiança, mantendo a qualidade da
informação com menor número de pontos de observação
e, logicamente, minimizando os custos relacionados.
Assim, foram identificadas as UHG que apresentam
comportamento hidrológico homogêneo, através do
método de agrupamentos K-means, sendo elas:

22

•
•
•
•
•
•

Alto Rio Jamari / Rio Roosevelt
Alto Rio Madeira / Margem Direita do Rio Jamari/
Margem Esquerda do Rio Jamari
Médio Rio Guaporé / Alto Rio Guaporé
Rio Abunã / Margem Esquerda do Rio Madeira
Rio Mamoré / Baixo Rio Guaporé / Rios Branco e
Colorado
Baixo Rio Jamari / Baixo Rio Machado

4.2. Disponibilidade Hídrica Superficial
As estações fluviométricas, utilizadas no diagnóstico
do regime hídrico do Estado de Rondônia, foram
selecionadas considerando a localização das mesmas,
em relação às UHG e avaliando a disponibilidade de
dados, representada pelo tamanho da série histórica
e a operação da estação, relativamente à existência de
medições de vazão e falhas de observação. Como registros
adicionais, foram consideradas as vazões naturalizadas
correspondentes às Usinas Hidrelétricas Samuel, Santo
Antônio e Rondon II. A FIGURA 4.2 localiza espacialmente
as estações selecionadas para a caracterização do regime
hídrico. Todas as séries fluviométricas das estações
selecionadas foram consistidas atendendo métodos
tradicionais aprovados pela Agência Nacional de Águas
(ANA).
As etapas da consistência dos dados são:
i) Análise dos cotagramas.
ii) Traçado da curva de descarga.
iii) Análise regional com demais estações na mesma bacia
hidrográfica.

A disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica é
definida com base na estimativa da série natural de vazões
para a seção de interesse. No Estado de Rondônia não há
critérios regulamentados que definam a vazão de referência
para o cálculo da disponibilidade hídrica. A ANA adota para
os rios federais a vazão de 95% de permanência - Q95%, ou
seja, a vazão que é igualada ou superada em 95% do tempo
em uma série histórica de vazões. Embora a definição de
um valor fixo anual implique na disponibilidade para a
outorga de uma parcela inferior à real oferta hídrica nos
meses do período úmido, esse valor é adotado por se
compatível com a segurança nos períodos de seca e pela
maior facilidade de fiscalização e monitoramento por parte
dos órgãos gestores de recursos hídricos. Dessa maneira,
preliminarmente, para efeitos de gestão dos recursos
hídricos no Estado de Rondônia, a disponibilidade hídrica
superficial dos corpos de água foi estimada tendo como
referência a correspondente vazão Q95%.

Banco de imagens SEDAM
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4.3. Eventos Extremos
A estimativa da probabilidade de ocorrência de eventos hidrológicos extremos, cheias ou estiagens, é importante para a para a tomada de decisões, no âmbito da gestão dos
recursos hídricos, que minimizem os efeitos danosos consequentes dessas situações. O tempo de retorno caracteriza o tempo médio (em anos) para a ocorrência de eventos de
magnitude igual ou superior à considerada.
A FIGURA 4.3 apresenta a representação espacial da disponibilidade hídrica e da análise de frequência das vazões máximas das estações fluviométricas.
Código
estação

Q10

Q25

Q50

Q100

Q1000

Q10000
4754

15326000

2476

2786

3016

3245

4000

15124009

190

201

209

217

244

271

15130000

1246

1331

1394

1457

1664

1871

15150000

2414

2642

2812

2980

3536

4090

15170000

368

437

488

539

707

875

15200000

7069

7877

8477

9072

11038

13001

15430000

1187

1346

1464

1582

1969

2357

15431000

195

220

239

258

320

382

15432000

184

207

224

241

296

352

15440000

1232

1392

1510

1627

2014

2400

15445000

280

325

358

391

499

607

15450000

1540

1789

1973

2156

2760

3364

15459090

1772

2009

2185

2360

2937

3513

15550000

1380

1533

1647

1760

2133

2505

15552580

298

349

388

427

556

684

15552600

666

768

843

918

1166

1413

15553500

371

416

449

482

591

700

15556010

1265

1463

1609

1754

2234

2712

15558000

1125

1239

1323

1406

1683

1959

15559000

1686

1843

1959

2074

2455

2836

15560000

3405

3752

4009

4264

5108

5950

15565000

726

843

930

1016

1300

1584

15575000

503

561

604

646

786

927

15580000

5504

6050

6454

6856

8183

9508

15590000

249

294

328

362

473

584

15320002

49277

57306

63379

69453

89628

109804

15340000

46445

49713

52137

54544

62495

70433

15390000

48110

52209

55249

58267

68240

78195

15400000

47595

51343

54123

56883

66002

75104

15245000

160

177

190

203

246

288

15246000

390

460

512

563

732

902

15248010

533

626

696

764

991

1218

15250000

21524

23958

25763

27554

33475

39385

FIGURA 4.3 –DISPONIBILIDADE HÍDRICA E ANÁLISE DE FREQUÊNCIA DAS VAZÕES MÁXIMAS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS
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4.4. Regionalização de Vazões
A gestão dos recursos hídricos pressupõe
o conhecimento da disponibilidade
hídrica das bacias de interesse. Na
ausência de informações hidrométricas
ou de séries históricas que representem
o comportamento hídrico nas regiões
em análise, faz-se uso de técnicas de
regionalização hidrológica para a estimativa
das estatísticas relevantes. Dentre estas
estatísticas têm-se as vazões de referência
para subsidiar os processos de outorga, as
vazões extremas de diversas recorrências e
as vazões médias correspondentes a uma
determinada seção do corpo de água.

4.5. Qualidade da Água Superficial
Dentre os parâmetros relacionados
à qualidade da água disponíveis nas
estações de monitoramento, o oxigênio
dissolvido (OD) apresenta maior número
de observações. A tendência decrescente
da concentração do OD ao longo do
tempo pode ser um indicativo de efeitos
de poluição por despejos orgânicos, sendo
esta geralmente causada pelo lançamento
de efluentes domésticos. A Resolução
CONAMA nº 357/2005 estabelece que as
concentrações de OD devem ser superiores
a 5 mg/L; valores baixos de OD são
indicativos da presença de matéria orgânica.
Na bacia hidrográfica do Rio Mamoré
as concentrações de OD são superiores ou
iguais a 5 mg/L entre 45 e 50% do tempo. Já
nas bacias hidrográficas dos rios Madeira,
Jamari e Machado as estações apresentam
concentração igual ou superior a 5 mg/L
em pelo menos 85% do tempo, indicando
maior adequação à qualidade definida na
Resolução CONAMA nº 357/2005. A FIGURA
4.4 apresenta a distribuição espacial do
tempo de permanência da concentração de
OD dentro dos limites estabelecidos pelo
CONAMA.

FIGURA 4.4 – TEMPO DE PERMANÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DENTRO DO
LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005

FIGURA 4.5 – CARGA DE DBO DO EFLUENTE DOMÉSTICO POR MUNICÍPIO

FIGURA 4.6 - CARGA DE DBO DO EFLUENTE ANIMAL POR MUNICÍPIO

FIGURA 4.7 - CARGA DE FÓSFORO TOTAL DO EFLUENTE DA AGRICULTURA POR MUNICÍPIO

Em virtude da ausência de dados de qualidade de
água provenientes das estações de monitoramento e
da predominância de séries temporais curtas e extintas,
provavelmente não representativas da realidade local,
desde setembro de 2016, o Estado de Rondônia participa
do Programa Nacional de Qualidade da Água (QUALIÁGUA)
da ANA. Na etapa atual, o programa abrange 26 pontos
distribuídos no Estado e realiza medições trimestrais de
pH, OD, temperatura, turbidez e condutividade. Além disso,
está previsto o aumento dos pontos de monitoramento

e dos parâmetros analisados, conforme o Estado atinja
metas preestabelecidas no programa. A longo prazo,
tais dados de monitoramento poderão subsidiar as
propostas do enquadramento dos corpos hídricos do
Estado, instrumento de gestão que atua diretamente na
manutenção e no alcance de padrões de qualidade das
águas.
Ainda como parte da análise da qualidade das águas
superficiais no Estado de Rondônia, realizou-se uma

Banco de imagens SEDAM
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estimativa da carga poluidora proveniente dos efluentes
domésticos, da pecuária e da agricultura. A FIGURA 4.5.
FIGURA 4.6 e FIGURA 4.7 apresentam esses resultados.
Pode-se observar que Porto Velho possui a maior carga
de DBO proveniente de efluente doméstico e do manejo
de dejetos animais, relacionadas à grande concentração
populacional e de rebanho. Já a maior produção de carga
de fósforo proveniente da agricultura ocorre no município
de Vilhena.

5. Diagnóstico das Disponibilidades
Hídricas Subterrâneas
5.1. Aquíferos de Rondônia
No Estado de Rondônia o estoque de água
subterrânea está acondicionado em aquíferos dos
tipos: poroso, fissural e misto. A distribuição dos
domínios hidrogeológicos no Estado de Rondônia,
utilizada na abordagem do PERH/RO, está representada
na FIGURA 5.1, extraída de CPRM (2007) e modificada
por Cajazeiras et al. (2010). Essa figura representa uma
simplificação do contexto geológico e geotectônico do
Estado, agrupando unidades geológicas segundo seu
comportamento hidrogeológico geral.

5.2. Regionalização dos Dados Hidrogeológicos
Observa-se que cerca de 65% da área do Estado está
distribuída sobre os domínios aquíferos Cristalino e Cobertura
Sedimentar (FIGURA 5.2) e que estes compartimentos são, em
conjunto, aqueles que envolvem um número maior de UHGs
(FIGURA 5.3).
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FIGURA 5.2 - DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DOS DOMÍNIOS AQUÍFEROS EM RONDÔNIA
FIGURA 5.3 - DISTRIBUIÇÃO DAS UHG POR DOMÍNIO AQUÍFERO EM RONDÔNIA

FIGURA 5.1 - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS
Fonte: Adaptado de Cajazeiras et al. (2010)

A avaliação dos volumes disponíveis para explotação
de água subterrânea, em qualquer aquífero, depende dos
dados disponíveis na rede de poços. Em Rondônia, o único
compartimento aquífero que foi estudado mais a fundo
foi o aquífero Parecis, devido à sua importância regional e
relativa homogeneidade.
Entretanto,
considerando
as
informações
disponibilizadas no Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas (SIAGAS), para os poços que possuem
registro da profundidade total e da vazão de produção,
avaliou-se a distribuição da produção atual de água
subterrânea nos principais reservatórios de Rondônia.
O aquífero Parecis apresentou a maior produtividade
individual por poço, seguido da Cobertura Sedimentar,
Aluvião, Cristalino, Metassedimentares e metavulcânicas
e, por fim, o domínio Pimenta Bueno (FIGURA 5.4). Estes
valores são uma simples referência, pois há ainda uma
grande carência de dados obtidos sobre os aquíferos do
Estado.
Da mesma maneira, a avaliação da qualidade da água,
pelos dados registrados no SIAGAS, foi realizada de forma
precária considerando apenas a condutividade elétrica e
em uma pequena quantidade de poços. Os resultados são
apresentados na FIGURA 5.5.
Estudos apontam que as águas subterrâneas, em
zonas urbanas de Rondônia, possuem indicativos de
contaminação provenientes de efluentes urbanos ou
agropecuários. Esta situação comprova a precariedade
das condições sanitárias da água consumida por grande
parte da população do Estado abastecida por poços.
Portanto, para que os mananciais subterrâneos possam
atender adequadamente à maioria das múltiplas
demandas torna-se imprescindível o desencadeamento
efetivo de ações de recuperação da qualidade das águas
bem como de conhecimento extensivo das características
hidrogeológicas dos diferentes aquíferos.

Vazão de exploração total
(m³.h–¹)
Aluvião, 14

Cobertura
sedimentar, 3093
Vulcânica, 5
Parecis, 6593

etassedimentar, 272
Cristalino,
1393

Pimenta Bueno, 133
FIGURA 5.4 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM RONDÔNIA
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FIGURA 5.5 - CONDUTIVIDADE ELÉTRICA NOS POÇOS DE RONDÔNIA
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Cacimba

6. Diagnóstico das Demandas e
Variabilidades Hídricas
A definição do quadro atual de demandas hídricas dos usos
consuntivos e não consuntivos da água, nas bacias hidrográficas do
Estado de Rondônia, está baseada na análise das atividades produtivas
e da dinâmica temporal e espacial dos padrões de uso e ocupação do
solo.

A partir da relação destes componentes foi estimado o potencial de polarização
regional para as cidades do Estado, sintetizados por bacia hidrográfica e UHG.
Do total de municípios que compõem o Estado de Rondônia, 30 resultaram em
baixa polaridade (57%). Com polaridades classificadas em média baixa enquadraramse 12 municípios (23%). A média alta polaridade foi atribuída a seis municípios (12%).
Classificaram-se na alta polaridade os seguintes quatro municípios (8%): Ariquemes
(3,3), Guajará-Mirim (3,5), Porto Velho (3,8) e Vilhena (3,3).
A capital Porto Velho, como esperado, atingiu a maior polarização, porém não
chegando ao nível máximo (4,0), por não se enquadrar em baixa vulnerabilidade
social, o que reduz a valoração do Componente Oportunidade. A FIGURA 6.1
especializa os resultados da polarização regional, por sede municipal, destacando
os limites hidrográficos.

6.1. Análise da Evolução das Atividades Produtivas e da
Polarização Regional
As áreas de polarização podem ser caracterizadas pela atuação
das forças motivadoras do desenvolvimento territorial, promovendo
a atratividade de pessoas, de investimentos e de infraestrutura,
promovendo a coexistência equilibrada entre as atividades produtivas
e a qualidade de vida.
Neste contexto, o método proposto para o apontamento das áreas de
polarização de Rondônia foi fundamentado em quatro componentes:
•
•
•
•

Concentração populacional: característica que favorece à animação
urbana, o capital intelectual e os recursos para o desenvolvimento
econômico e humano.
Pluralidade econômica: áreas que se destacam pela diversidade de
atividades e rendimentos provenientes da produtividade dos três
setores.
Oportunidade: combinação para oferta de qualidade de vida, somando
aspectos de prosperidade social, oferta de serviços de saneamento,
educação e saúde.
Conectividade: possibilidades de ligações regionais de diferentes
modais, favorecendo não só a cadeia produtiva, mas o intercâmbio
cultural.

FIGURA 6.1 - POLARIZAÇÃO REGIONAL POR SEDE MUNICIPAL

6.2. Uso da Terra e Cobertura Vegetal
O Estado de Rondônia desenvolve-se sobre o Bioma
Amazônico e é predominantemente ocupado por florestas
remanescentes, especialmente nas bacias hidrográficas
dos rios Guaporé e Mamoré e na UHG Alto Rio Madeira.
O Bioma Amazônico caracteriza-se, principalmente, por
Florestas Ombrófilas. Em Rondônia os remanescentes
predominantes são de Florestas Ombrófilas Abertas de
Submontana e de Terras Baixas. Em menor quantidade
também há ocorrência de Floresta Ombrófila Densa,
Floresta Estacional Semidecidual e Savanas.
As áreas urbanas e as atividades agropecuárias têm
como eixo de condução principal a BR-364, permeando
de forma mais densa as bacias hidrográficas dos rios
Machado e Jamari. Com menor abrangência, os corredores
de agropecuária seguem também pela BR-429 e BR-354.
A FIGURA 6.2 apresenta o uso e ocupação do solo
do Estado de Rondônia de acordo com as zonas de
ordenamento territorial do Zoneamento EconômicoEcológico do Estado de Rondônia (ZEE/RO).
FIGURA 6.2 - ZONAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ZEE/RO
Fonte: Adaptado de Governo do Estado de Rondônia (2000)

6.3. Usos Múltiplos Consuntivos da Água
A determinação das estimativas de demandas
hídricas quantitativas para o Estado de Rondônia foi
baseada no projeto denominado “Estudos de Estimativa
de Demandas e Usos Consuntivos da Água”, executado
pela empresa RHA, objeto de contrato com a ANA.
Esse método contemplou avanços técnicos com o uso
de base georreferenciada de dados e de métodos
consistentes e robustos na estimativa das demandas de
água associadas aos diversos usos, sobretudo para fins

de gerenciamento hídrico.

de confinamento;

Como resultado o projeto obteve séries de vazões de
retirada, consumo e retorno para todos os municípios
brasileiros, entre os anos de 1931 a 2030.
Os setores considerados para a estimativa das
demandas de água abrangem:
•
•
•

Abastecimento humano urbano;
Abastecimento humano rural;
Dessedentação animal e manutenção das estruturas
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•

Indústria de transformação;

•

Termelétrica;

•

Mineração;

•

Irrigação; e

•

Evaporação líquida de reservatórios.

As séries de vazões de usos consuntivos foram geradas
em consonância com a evolução da base municipal, tendo
como insumo as variáveis que influenciam as demandas,
selecionadas por sua disponibilidade e representatividade,
e a correspondente matriz de coeficientes técnicos.

Os capítulos apresentados na sequência sintetizam os processos e métodos desenvolvidos no referido projeto.

6.3.1 Abastecimento Humano Urbano e Rural

Base de dados SNIS

Município

Verificar índices: IN009 (índice de hidrometração) ≥ 50%;
IN023 (índice de atendimento urbano de água) ≥ 80%; e
IN043 (participação das economias residenciais de água no total das economias de água) ≥ 70%
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FIGURA 6.3 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE OBTENÇÃO DOS COEFICIENTES MÉDIOS PER CAPITA DE USO, PERDA E RETIRADA PARA POPULAÇÕES URBANAS
Fonte: ANA (2017)
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6.3.2. Dessedentação Animal
Dados e Métodos/ Diagnóstico
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ANA – Agência Nacional de Águas | IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico | PPM – Pesquisa
Pecuária Municipal | PLIRHINE – Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste | UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

Fonte/Base de dados
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Dado em escala nacional ou estadual = Desagregação para base municipal

Dado periódico/irregular = interpolação linear nos anos sem dados

Dado anual e em escala municipal = sem processamento adicional

FIGURA 6.4 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DAS VAZÕES ASSOCIADAS À DESSEDENTAÇÃO ANIMAL
Fonte: ANA (2017)

6.3.3. Irrigação
Dados e Métodos / Diagnóstico / Prognóstico
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FIGURA 6.5 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DAS VAZÕES DEMANDADAS PELA IRRIGAÇÃO
Fonte: ANA (2017)
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6.3.4. Indústria de Transformação
Dados e Métodos/ Diagnóstico
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+
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2001, convertidos para CNAE 2.0 e desagregados para base municipal e interpolados linearmente

Dado em escala municipal e anual,
sem processamento

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | ANA – Agência Nacional de Águas | MT-RAIS – Ministério do Trabalho, Relatório Anual de Informações Sociais

FIGURA 6.6 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DAS VAZÕES ASSOCIADAS AO SETOR INDUSTRIAL
Fonte: ANA (2017)

6.3.5. Usinas Termelétricas

Matriz de coeficientes técnicos

Série mensal de geração

Cálculo das vazões de retirada por UTE
Cálculo das vazões de consumo e retorno por UTE
Agregação de vazões por UTE para bacias de contribuição

Vazões de retirada UTE por bacia (1931-2013)

Vazões de consumo UTE por bacia (1931-2013)

FIGURA 6.7 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE VAZÕES PARA TERMELÉTRICAS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS SELECIONADAS
Fonte: ANA (2017)
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Localização de cada UTE

Vazões de retorno UTE por bacia (1931-2013)

6.3.6. Extrativismo Mineral

6.3.8. Somas dos Usos

Séries de Produção
Mineral Nacional

Desagregação de Séries da
Produção Mineral

Série de Valor da Produção
Mineral Municipal

Matriz de Coeficientes
Técnicos

Cálculo das Vazões de
Retirada
Cálculo das Vazões de
Consumo e Retorno

Vazões de Retirada Mineral
por Bacia (1931-2013)

Agregação de Vazões para
Bacias de Contribuição

Localização das Lavras

Vazões de Consumo Mineral
por Bacia (1931-2013)

Vazões de Retorno Mineral
por Bacia (1931-2013)

FIGURA 6.8 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE ESTIMATIVA DE VAZÕES PARA O SETOR MINERAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS SELECIONADAS
Fonte: ANA (2017)
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FIGURA 6.9 - SÉRIES DE VAZÕES DE EVAPORAÇÃO LÍQUIDA DE RESERVATÓRIOS POR REGIÃO DO PAÍS (ONS)
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6.3.7. Evaporação Líquida de Reservatórios Artificiais

Sob a ótica comparativa do volume de água utilizado
pelos diferentes usos consuntivos abor-dados, a FIGURA
6.10 apresenta a proporção das vazões setoriais de
retirada, destacando-se a supremacia do abastecimento
humano urbano até 1998, que até este ano chegava
a representar aproximadamente 60% das retiradas
do Estado. A partir de 1998 ocorre uma inversão
de tendência, passando o abastecimento animal a
representar as maiores retiradas de vazões nos anos
seguintes até 2015, representando aproximadamente
40% das vazões retiradas do Estado. A partir dos anos
2000 houve um expressivo acréscimo de vazões para
as usinas termelétricas, passando este a ser o terceiro
uso com maiores retiradas, atingindo a proporção de
15% das vazões retiradas. A irrigação, a partir do ano
2004, passou a apresentar uma tendência contínua de
crescimento, chegando inclusive a ultrapassar as vazões
retiradas das termelétricas no ano de 2013. A série
correspondente à indústria apresentou oscilações na
representatividade deste uso, passando a ser a quinta
maior vazão retirada a partir de 2006. O abastecimento
humano rural apresenta decrescimento ao longo da
série.
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FIGURA 6.10 – USOS PREPONDERANTES POR DECÊNIO
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Mineração

A FIGURA 6.11 apresenta a evolução da série de vazões de retirada, consumo e retorno
para os usos abordados.

Vazão retirada m 3 /s

14

Dentre todos os usos avaliados, exceto a irrigação, o município com as maiores vazões
de retirada no Estado, no ano de 2016, foi Porto Velho. Neste ano, para a irrigação, a maior
retirada de água foi estimada para o município de Cacoal, seguido de Porto Velho. Cacoal
apresentou vazões de retirada 200% superiores às estimadas para Porto Velho.
Para uma análise mais objetiva, apresenta-se na sequência a FIGURA 6.12, organizada por
município e anos específicos, sendo que a intensidade das cores corresponde a diferentes
intervalos de magnitude das vazões demandadas, considerando a soma das vazões de
retirada associadas a todos os usos analisados, nos anos de 1960, 1980 e 2004.
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FIGURA 6.11 – EVOLUÇÃO DA SÉRIE DE VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO PARA OS USOS

FIGURA 6.12 – ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADAS TOTAIS OS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA NOS ANOS 1960, 1980 E 2004
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2030

Abastecimento humano urbano

203

No que diz respeito aos usos preponderantes, a FIGURA 6.13 espacializa esta
informação para os municípios de Rondônia nos anos de referência analisados.
Fica evidente a inversão da tendência do uso predominante humano urbano para
abastecimento animal aproximadamente a partir dos anos 2000.

FIGURA 6.14 – VAZÕES RETIRADAS PARA A SOMA DOS USOS EM 2016

FIGURA 6.13 - ESPACIALIZAÇÃO DOS USOS PREPONDERANTES DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA NOS ANOS 1960, 1980 E 2004

6.3.9. Demanda Hídrica Atual (2016)
A FIGURA 6.14 apresenta a espacialização das vazões de retirada, somando todos os
usos para os 52 municípios do Estado, exceto a evaporação líquida de reservatórios. A
FIGURA 6.15 apresenta a espacialização dos usos preponderantes em 2016, tendo como
unidade os municípios do Estado, destacando-se o abastecimento humano urbano e o
abastecimento animal.

FIGURA 6.15 – USOS PREPONDERANTES MUNICIPAIS EM 2016

A TABELA 6.1 apresenta o ranking dos municípios com maiores vazões retiradas
somando todos os usos avaliados e o uso predominante destes municípios no ano
de 2016. A FIGURA 6.16 apresenta a representatividade de cada uso consuntivo
avaliado para o ano de 2016.A FIGURA 6.17 apresenta a representatividade de cada
uso em termos de vazão de retirada, consumo e retorno para o ano de 2016.
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80%

Dentre as vazões retiradas para as UHG, destacam-se as do Médio Rio Machado
e Margem Esquerda do Rio Jamari.

10%

Município

Vazão Retirada (m³/s)

Uso Preponderante

1°

Porto Velho

6,26

Urbano

2°

Cacoal

1,30

Irrigação

3°

Ji-Paraná

1,00

Urbano

4°

Ariquemes

0,74

Urbano

5°

Jaru

0,63

Animal

6°

Nova Mamoré

0,50

Animal

7°

Rolim de Moura

0,48

Urbano
Animal

8°

Buritis

0,44

9°

Alta Floresta d'Oeste

0,43

Animal

10°

Vilhena

0,42

Urbano

41%

12%

TABELA 6.1 – RANKING DOS MUNICÍPIOS COM MAIORES VAZÕES RETIRADAS E USO PREPONDERANTE NO ANO DE 2016
Ranking
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FIGURA 6.16 – REPRESENTATIVIDADE DE CADA USO CONSUNTIVO PARA O ANO DE 2016
FIGURA 6.17 – REPRESENTATIVIDADE DOS USOS CONSUNTIVOS NAS VAZÕES RETIRADAS, DE CONSUMO E DE RETORNO
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6.4. Usos Múltiplos Não
Consuntivos da Água
Os usos não consuntivos referem-se aos
usos que utilizam água, porém a retornam
à fonte de suprimento praticamente em
sua totalidade, podendo haver apenas
alguma mo-dificação no seu padrão
temporal de disponibilidade quantitativa.
As categorias dos usos não consuntivos
consideradas são as seguintes:
•
•
•
•

Geração hidrelétrica
Navegação
Turismo e Lazer
Piscicultura

A FIGURA 6.18 sintetiza os resultados do
levantamento dos usos não consuntivos
da água.

FIGURA 6.18 – USOS NÃO CONSUNTIVOS DA ÁGUA

Fonte: Adaptado de ANEEL (2017); ANTAQ (2017); CPRM (2006); Rondônia Rural (2016)
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7. Balanço Hídrico Atual Entre
Disponibilidades e Demandas Hídricas
7.1. Balanço Hídrico Superficial
A diferença entre as disponibilidades hídricas e as demandas de
uso da água nas UHG do Estado de Rondônia é tratada como o balanço
hídrico. O balanço hídrico permite identificar regiões e trechos com déficit
hídrico e assim dar suporte para a aplicação de instrumentos de gestão,
enquadramento e outorga.
O balanço hídrico superficial foi realizado a partir dos dados de
disponibilidade hídrica e demandas hídricas, determinados anteriormente,
e através da aplicação do modelo de rede de fluxo LabSid AcquaNet 2013. A
vazão definida no presente estudo para o cálculo da disponibilidade hídrica
superficial é a Q95%. Esta vazão foi estimada e transferida para a exutória de
cada UHG a partir de procedimentos de regionalização de vazões.
As captações hídricas e lançamentos foram obtidos a partir das
demandas atuais relacionadas aos diferentes usos setoriais, baseadas na
análise das atividades produtivas e da dinâmica temporal e espacial dos
padrões de uso e ocupação da terra. Ainda, o valor da demanda por UHG
foi obtido utilizando-se apenas as demandas consideradas oriundas de
mananciais superficiais, estimadas com base na proporção existente para
os dados outorgados fornecidos pela SEDAM. As demandas também foram
transferidas para a exutória das UHG, onde foi realizado o balanço hídrico.
A FIGURA 7.1 apresenta a rede de fluxo para as UHG do Estado de
Rondônia.
Em todas as UHG a disponibilidade hídrica é significativamente superior
às demandas para os diferentes setores, não sendo identificadas áreas
críticas quanto ao atendimento às demandas. De acordo com a classificação
da ANA (2005), para a relação entre a vazão retirada (demanda) e a vazão
afluente (disponibilidade), todas as UHG apresentam, pelo menos, situação
confortável em relação ao balanço hídrico superficial.

FIGURA 7.1 – REDE DE FLUXO NO ACQUANET PARA AS UHG DO ESTADO DE RONDÔNIA

A FIGURA 7.2 ilustra a síntese dos resultados do balanço hídrico superficial
para as UHG.
É importante destacar que problemas locais de desabastecimento no
Estado podem existir e deverão ser abordados no âmbito dos Planos de Bacias
Hidrográficas. Nos eventos de participação pública realizados para apresentação
e consolidação do diagnóstico e prognóstico do PERH/RO, em abril de 2017,
foram reportados déficits hídricos nos municípios de: Jaru, Rio Crespo, Monte
Negro, Ouro Preto d’Oeste, Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste,
Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara,
Cerejeiras.
Tendo em vista a inviabilização de se delimitar a disponibilidade hídrica
subterrânea por UHG com algum grau de confiabilidade, não foi possível a
realização do balanço hídrico subterrâneo por UHG.

FIGURA 7.2 – RESULTADOS DO BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL
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8. Diagnóstico da Dinâmica Social
e do Processo de Mobilização e
Comunicação
8.1. História e Padrões de Ocupação
Até a segunda metade do século XIX, a região
atual de Rondônia era, em sua quase totalidade, um
território indígena. Tal situação só começou a alterarse com a intensificação dos movimentos migratórios
originados pelo início do ciclo da borracha, em 1880.
A principal e mais relevante herança desse período foi
a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré,
que visava ultrapassar as cachoeiras do rio Madeira
e permitir o escoamento da borracha, produzida
na Bolívia, através de um porto de embarque para
seguir para Europa e Estados Unidos. Este porto deu
origem à cidade de Porto Velho.
Nas décadas de 70 e 80 ocorreu a maior onda
migratória para o território de Rondônia, quando
cerca de 600 mil pessoas chegaram e instalaramse na região. Grande parte desses migrantes era
proveniente do Sul do país, em especial do Paraná.
Eram agricultores buscando um local para cultivo, sem
preocupação com a estrutura fundiária centralizada
decorrente da modernização e mecanização agrícola.

8.2. Dinâmica Socioeconômica
8.2.1. Dinâmica Populacional
A TABELA 8.1 apresenta a evolução da população na região do Estado de Rondônia
de 1950 a 2016, com destaque para a explosão demográfica entre o início da década de
1970 e meados da década de 1990.
TABELA 8.1 - POPULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA
População Total em Rondônia (Hab.)

1950

1960

1970

1980

1991

2000

2010

2016*

36.935

70.783

116.620

503.125

1.130.874

1.3777.792

1.562.409

1.787.279

*Estimativa populacional.
Fonte: IBGE (2016).

Atualmente, o Estado de Rondônia é composto por 52 municípios e apresenta dados
demográficos bastante distintos em seu território. Os municípios situados ao longo da BR-364,
que compõem o eixo de importância econômica do Estado, apresentam maior densidade
populacional nas áreas urbanas, enquanto os municípios localizados nas extremidades do
Estado, ou relativamente afastados do eixo da BR-364, são menos desenvolvidos e mais
estáticos, em termos demográficos.
A dinâmica populacional de grande parte dos municípios também apresentou fases de
ampla expansão, mas, atualmente, o que se observa é uma tendência de estabilização e, em
muitos casos, até de decréscimo acentuado do número de habitantes
Apenas sete municípios de Rondônia possuem mais de 50 mil habitantes, são eles: Porto
Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Destes, apenas Rolim de
Moura não se encontra no eixo da BR-364. Guajará-Mirim, pela estimativa realizada pelo IBGE
em 2016, encontra-se muito próximo de incorporar essa lista.
A capital do Estado, Porto Velho, com mais de 510.000 moradores, segundo estimativa
do IBGE em 2016, representa quase 30% do total populacional de Rondônia. Esse município,
o mais antigo do Estado, fundado em 1914, teve um aumento de quase 78% no número
de habitantes entre 1991 e 2016. Por outro lado, o município menos populoso do Estado é
Pimenteiras do Oeste, criado em 1995 por desmembramento do município de Cerejeiras,
contando apenas com cerca de 2.400 moradores, o que representa menos de 0,15% do total
de habitantes do Estado. Este último município, segundo censo do IBGE, teve um aumento
populacional inferior a 2%, entre os anos 2000 e 2016.

8.2.2. Indicadores Econômicos e de Desenvolvimento
O PIB de Rondônia, em 2014, representava,
aproximadamente, 0,7% do total produzido no país. A
agropecuária é o principal vetor de desenvolvimento
econômico no Estado, tendo a carne bovina como
principal produto de exportação. A agricultura, sobretudo
o cultivo de soja, é também importante fonte da renda
local e contribui ativamente na composição do PIB.
Os cinco maiores municípios de Rondônia – Ariquemes,
Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena – são responsáveis
pela geração de 62% do total produzido no Estado. Apenas
a capital responde por 37% do PIB rondoniense.
Apesar de não estar entre os Estados com os maiores
indicadores no Brasil, há que se ressaltar o fato do PIB
per capita de Rondônia estar apresentando uma série
crescente, bastante significativa, desde 2007, conforme
pode ser observado na FIGURA 8.1
A taxa de desemprego em Rondônia, no primeiro
trimestre de 2016, era de 7,5%, enquanto no restante
do país ficava em torno de 11%. A taxa é relativamente
melhor, porém ainda longe da ideal.

ensino médio.

aproximadamente 9% entre aqueles que possuem ensino
superior incompleto, e em torno de 4,5% entre os que
completaram essa etapa de ensino.

A abrangência da rede de ensino é deficitária na oferta
de serviços de creche. O ensino fundamental e o médio
apresentam maior capilaridade e distribuem-se de forma
mais uniforme nos municípios e em áreas urbanas e rurais. O
ensino superior encontra-se concentrado nos maiores polos
populacionais do Estado e restringe-se, de maneira geral,
à oferta de ensino particular, uma vez que as instituições
públicas, UNIR e IFRO, estão presentes apenas em nove dos
52 municípios.

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), Rondônia apresenta maior desenvolvimento em
termos dos indicadores de longevidade e um péssimo
desempenho nos educacionais.
No que se refere ao Índice de Gini da renda domiciliar
per capita, Rondônia apresenta um cenário bem mais
favorável do que o cenário nacional e o dos demais Estados
da região Norte. Isso implica em uma melhor distribuição
de renda no Estado, contribuindo para a minoração das
desigualdades.

O Estado de Rondônia, composto por um mosaico de
municípios com características bastante distintas e ainda se
encontra em processo de crescimento e consolidação.

8.2.3. Serviços Educacionais
A taxa de analfabetismo em Rondônia vem em tendência
decrescente e, em 2010, era inferior a 9%, abaixo da
observada no contexto nacional. Entretanto, o rendimento
escolar no Estado pode ser considerado deficitário, dadas
suas taxas de aprovação, reprovação e evasão escolar nos
níveis do ensino fundamental e médio. Chama atenção o alto
nível de distorção na associação idade-série, indicando altos
índices de repetência e de abandono escolar, sobretudo no
30.000

27.229

25.000

PIB (R$)

Em Rondônia, a taxa de urbanização é da ordem de 70%,
o que significa que somente 30% da população no Estado
vive em áreas rurais. Tal como ocorre no restante do país,
observa-se um êxodo rural intenso. A população que reside
em zonas rurais é uma população com grande tempo de
permanência nessas áreas e a pirâmide etária encontra-se
cada vez mais invertida, com poucos jovens e muitos idosos.
O cenário chama a atenção para investimentos em ações e
programas governamentais de educação e agroeconomia,
para minimizar a evacuação do meio rural.
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Atualmente, para além da crise, o índice de desemprego
em Rondônia encontra-se intimamente ligado à falta de
qualificação, que se torna o principal entrave para as
contratações. O desemprego é maior para quem tem
ensino médio incompleto, cerca de 14%, caindo para
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FIGURA 8.1 - EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA DE RONDÔNIA, 2007 A 2014
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8.3. Padrões Culturais E Antropológicos

TABELA 8.2 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E TERRAS INDÍGENAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Historicamente, os rios apresentam grande importância para as populações que
vivem na Amazônia. Os cursos de água não só garantem a sobrevivência de grande
parcela da população local, como também foram elementos essenciais na trajetória
de formação cultural e política dos povos amazônicos.
Em Rondônia, o rio Madeira e seus afluentes serviram, e servem até hoje, como
elementos de interiorização e ocupação do território. A sua relevância vai além das
possibilidades de desenvolvimento econômico. Os rios dão, para grande parcela
da população indígena, seringueiros e ribeirinhos, uma noção de territorialidade e
um sentimento de pertencimento ao local em que vivem, bem como subsidiam a
construção de uma identidade em comum.

Categoria

Número total de unidades

Área total
(ha)

Desmatamento acumulado
(ha)

% Desmat./Área

Unidades de
Conservação

62

8.005.100

194.090

2,42%

Terras
Indígenas

27

3.366.075

68.977

1,08%

TOTAL

88

11.371.175

263.067

2,31%

Fonte: ISA (2016) e Funai (2016).

A delimitação dessas áreas especiais é uma importante ferramenta para conservação
dos recursos hídricos, da flora e da fauna, uma vez que, para os seus habitantes, é essencial
proteger os recursos naturais e assegurar a sobrevivência.

Canais de comunicação, integração e comércio, bem como os recursos hídricos
estaduais possibilitam o desenvolvimento de uma sociedade rondoniense
multifacetada, a qual, muitas vezes, em sua interação, gera e perpetua impactos
sobre os cursos de água. Desse modo, é preciso dar maior visibilidade à importância
dos usos, interações e consequências dessa simbiose entre sociedade e recursos
hídricos locais.

Outro aspecto a ser considerado é a distribuição das sedes municipais em relação às TI,
UC e UHG, uma vez que as sedes dos municípios, geralmente mais populosas do que as
demais áreas, exercem maiores pressões sobre os recursos hídricos e possibilitam maior
facilidade de acesso às áreas sob proteção, podendo desencadear números maiores de
invasões desses territórios para a exploração ilegal de seus recursos naturais.

Como os demais Estados que compõem a Região Amazônica, em Rondônia, para
além da riqueza da biodiversidade, existe uma etnodiversidade bastante significativa.
O Estado pode ser considerado resultado de um verdadeiro mosaico étnico, fruto da
interação de povos nativos, migrantes e imigrantes, que ali fixaram suas raízes ao
longo dos anos.
Em Rondônia, há uma significativa parcela territorial convertida em áreas de
proteção ambiental, como também destinadas à reprodução de modos de vida
tradicionais. No Estado, são 62 Unidades de Conservação (UC), ocupando uma área
total de pouco mais de 8.000.000 hectares; as Terras Indígenas (TI), por sua vez,
somam 27 unidades, as quais abrangem um território de mais de 3.300.000 hectares
(TABELA 8.2). Para além das UC e TI, há ainda, em Rondônia, inúmeras comunidades
quilombolas, sobre as quais não existe até o presente momento informações oficiais
sobre extensão territorial e população.
As TI e UC são áreas de baixos impactos sobre os recursos naturais, dado que estão
expostas a inúmeras restrições de uso e são constantemente fiscalizadas por órgãos
ambientais. No contexto das UHG, esta situação reveste-se de extrema importância,
uma vez que um mosaico intenso de áreas protegidas resulta em menores impactos
e pressões sobre as bacias e os cursos d’água.

Banco de imagens SEDAM

43

A FIGURA 8.2 apresenta a distribuição das TI e UC no Estado, considerando as UHG e sedes municipais.

Observa-se uma maior concentração das sedes
municipais acompanhando o eixo da BR-364. As TI e UC
distanciam-se desse mesmo eixo, localizando-se nas
extremidades do território do Estado. Isso indica uma
menor pressão sobre as áreas de proteção, ainda que
muitas estejam sujeitas às atividades de exploração
madeireira e garimpagem. Este distanciamento dos
centros urbanos fornece uma espécie de barreira
geográfica para a interferência humana de maneira
significativa.
Tendo por base a distribuição das sedes municipais,
é possível perceber que as UHG sob maior pressão
demográfica são as do Médio Rio Machado, da Margem
Direita do Rio Jamari e a do Rio Jaru. Nestas, a menor
proporção de TI e UC em relação às sedes municipais
gera maior impacto sobre os recursos hídricos, mais
demandados e sujeitos às ações antrópicas.
Nesse contexto, ressalta-se a importância de
permanente avaliação das UHG estabelecidas, com
atenção especial às UHG Alto Rio Guaporé, Alto Rio
Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Margem Direita
do Rio Jamari, Margem Esquerda do Rio Jamari, Baixo Rio
Jamari e Rio Abunã.

8.4. Análise Institucional e Legal
Visando auxiliar a implementação do PERH/RO, foram
mapeadas as principais instituições, políticas e programas
que apresentam interface com a gestão dos recursos
hídricos e o meio ambiente, no âmbito federal e estadual,
relevantes para o PERH/RO.
Para tanto, foram organizadas quatro categorias: (i)
Planos Regionais de Desenvolvimento; (ii) Programas
Setoriais de Incentivo Socioeconômico; (iii) Ordenamento
Territorial; (iv) Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
FIGURA 8.2 - RECORTE DAS TERRAS INDÍGENAS EM RELAÇÃO ÀS SEDES MUNICIPAIS EM RONDÔNIA
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No que tange aos Planos Regionais de Desenvolvimento,

8.5. Educação Ambiental

analisou-se três documentos:
•

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)

Na segunda categoria, que trata de Programas e
Políticas Setoriais de Incentivo Socioeconômico, levantouse as seguintes iniciativas:
•

Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão
Socioeconômica do Estado de Rondônia (PIDISE)

•

Programas de Apoio à Agropecuária e Política de
Fomento à Pesca e Aquicultura

No âmbito do Ordenamento Territorial, analisou-se:
•

ZEE/RO

•

Planos Diretores Municipais

É importante reconhecer os principais agentes que
possam intervir, a partir de uma formação adequada,
no PERH/RO, contribuindo de forma positiva para o
desenvolvimento dos processos. Dessa maneira, são
expostas informações a respeito do sistema formal de
graduação e pós-graduação no campo da educação
ambiental.

ambiental, poucas são as ações implantadas com sucesso

Considerando o recente histórico de ações concretas
de educação ambiental no Estado, bem como o reduzido
número de agentes que atuam e operacionalizam
iniciativas voltadas à essa área, tem-se um cenário
contraditório ao fato de Rondônia aparecer com um dos
Estados líderes em número de áreas voltadas para a
preservação e conservação.

relacionadas com as questões ambientais. A educação

Enquanto grande parte do território rondoniense
encontra-se sob tutela de normas restritivas que visam
à preservação de seus recursos naturais ou o seu uso
sustentável, poucos são os programas e projetos em
andamento que conciliam conservação e cidadania.
Embora exista o registro de várias organizações não
governamentais que atuam na área de educação

Finalmente, dentre outras iniciativas relevantes para
a conservação do meio ambiente e recursos hídricos em
Rondônia, considerou-se:
•

Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental,
que inclui a Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM)

•

Sistema Estadual de Unidades de Conservação

•

Política Estadual de Recursos Hídricos

•

Programa de Saneamento Básico
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reconhecido. Além disso, os cursos relacionados ao
Meio Ambiente são mais restritos, estando sua oferta
concentrada na capital e nos municípios mais populosos.
Nesse ponto, ressalta-se a importância do sistema de
educação formal de graduação e pós-graduação em áreas
à distância pode se tornar uma alternativa eficaz na
ampliação do número de alunos com formação de viés
ambiental.
Cabe ressaltar que incrementos de áreas desmatadas
e invasões de TI e UC andam lado a lado com a falta de
conscientização da população acerca da importância
ambiental dos recursos naturais rondonienses. Reverter
um cenário depredativo das florestas parte, não apenas
de restrições de uso e demarcações de área, mas de uma
população informada e conscientizada, dando importância
às iniciativas de educação ambiental.

8.6. Identificação de Segmentos Sociais Estratégicos

8.7. Sistemas de Comunicação

O mapeamento de atores e segmentos sociais estratégicos para a gestão dos recursos
ambientais, em especial dos recursos hídricos, no Estado de Rondônia, foi realizado considerando
as instituições que atuam no Estado de forma considerada estratégica, do ponto de vista da
participação e gestão do PERH/RO.

A organização das informações sobre as emissoras de televisão e de rádio que
atuam no Estado de Rondônia é importante para a divulgação do PERH/RO.

A TABELA 8.3 e a FIGURA 8.3 apresentam a lista das categorias, quantidades e percentuais
relativos ao total das instituições.

TABELA 8.3 - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES ESTRATÉGICAS EM RONDÔNIA
Categoria

Nº

%

1

Associação Comercial/Empresarial

32

4,0

2

Associação de Moradores

47

5,9

3

Associação de Municípios

1

0,1

4

Associação de Produtores Rurais

93

11,7

5

Associação de Produtores Rurais em Assentamento

297

37,3

6

Associação/Cooperativa Indígena

34

4,3

7

Associação/Cooperativa Extrativista

39

4,9

8

Colônia/Associação de Pescadores

5

0,6

9

Comunidade Remanescente de Quilombo

9

1,1

10

Conselhos

4

0,5

Emissora
nacional

Nome emissora local

Canal

Banda

Cobertura
(%)

Tipo de
sinal

Município

Rádios

Globo

TV Rondônia

4

VHF

82

Digital

Porto
Velho

CBN Amazônia (Guajará-Mirim)

Rede Tv!

Rede TV!
Rondônia

16

UHF

77

Digital

Porto
Velho

Alvorada AM; Rádio
Globo FM

Rede Tv!

TV Gazeta

25

Digital

Porto
Velho

Sbt

TV Allamanda

13

VHF

70

Digital

Porto
Velho

Clube Cidade FM

Boas Novas

Boas Novas

49

UHF

55

Rio de
Janeiro

Rádio Boas Novas AM
660

Porto
Velho

REDE MERIDIONAL FM
Jarú 91,1 MHz; Pimenta
Bueno 93,5 MHz; Vilhena
91,3 MHz; Colorado do
Oeste 94,1 MHz.

1% 1%
4%

5%

TABELA 8.4 - INFORMAÇÕES SOBRE AS EMISSORAS DE TV E RÁDIO ATUANTES EM RONDÔNIA

6%

0%

12%

Band

TV Meridional

9

VHF

50

Rit

RIT

46

UHF

45

Rio de
Janeiro

Rede Vida

Rede Vida

19 e
20

UHF

40

São Paulo

Tv Mundial

TV Mundial

6

VHF

36

Porto
Velho

Record

TV Candelária

11

VHF

32

Porto
Velho

Independente

TV Jornet /TV
Meio Norte

29

UHF

35

Porto
Velho

Tv Aparecida

TV Aparecida

33

UHF

30

São Paulo

Rede Gênesis

Rede Gênesis

54

UHF

30

Brasília

Rede

TV Novo
Tempo

2

VHF

25

São Paulo

Esporte
Interativo

TV Maira

25

UHF

77

Porto
Velho

Amazon Sat

AmazonSat

22 e
23

UHF

100

Manaus

17%

1%
1%
1%

3%
5%

37%
4%

11

Cooperativa, Associação e Sindicato de Garimpeiros e
Mineradores

27

3,4

12

Cooperativa de Produtores Rurais

134

16,8

13

Escola Família Agrícola

4

0,5

14

Federação

9

1,1

15

Organização Não Governamental - ONG

43

5,4

16

Sindicato de Indústrias/Empresas

3

0,4

17

Sindicato de Trabalhadores

10

1,3

18

Sindicato Rural

6

0,8

797

100

TOTAL

1%
1%

0%

As informações relevantes das emissoras de televisão que atuam no Estado de
Rondônia são apresentadas na TABELA 8.4, juntamente com as rádios que são de
propriedade das empresas gestoras pesquisadas.

FIGURA 8.3 - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES ESTRATÉGICAS POR CATEGORIA

46

Digital

RADIO PARECIS FM 98,1 FM
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9. Prognóstico
Cenários Alternativos das
Demandas Hídrica

9.1. Cenário Inercial
O Cenário Inercial foi elaborado com o intuito de estimar os usos consuntivos da água para os horizontes de
planejamento, assumindo a hipótese de que as tendências de uso da água observadas no passado recente serão
mantidas no futuro. Por meio da tendência observada nos dados setoriais censitários de 2003 a 2013, foi determinada
a taxa de crescimento no período 2014-2036 para cada categoria de usuários da água, por município.
A espacialização das demandas hídricas para as UHG para os anos de 2021, 2026 e 2036 no cenário inercial é
apresentada na FIGURA 9.1.

Para a estimativa das demandas futuras
de água nas bacias hidrográficas do Estado
de Rondônia apresentam-se 3 cenários
alternativos: i) Cenário Inercial, que assume
a hipótese de que as tendências de uso
da água no presente serão mantidas no
futuro; ii) Cenário Incremental, estruturado
a partir da articulação da previsão de novos
investimentos e do planejamento municipal;
e iii) Cenário Setorial, que incorporou
procedimentos relevantes e o uso de base
georreferenciada de dados, alocando-se com
maior precisão as demandas dos recursos
hídricos.

VAZÃO CENÁRIO INERCIAL

FIGURA 9.1 - DEMANDAS HÍDRICAS POR UHG NO CENÁRIO INERCIAL

A estimativa da carga poluidora de
origem doméstica também utilizou
como base os dados censitários de
2003 e 2013 da população total, em
escala municipal, para obtenção
da taxa média anual equivalente
de crescimento e, assim, realizar a
projeção anual da população. Da
mesma maneira, para a estimativa
das cargas poluidoras de origem
pecuária e agrícola determinou-se,
para cada município, a taxa média
anual equivalente de crescimento
dos rebanhos e áreas irrigadas,
respectivamente,
aplicando-a,
anualmente, até 2036.
Os resultados das estimativas
das cargas poluidoras são ilustrados
na FIGURA 9.2.

9.2. Cenário Incremental
O Cenário Incremental foi
concebido a partir da reunião de
investimentos, previstos ou em curso,
no conjunto de planos e projetos
regionais e municipais que envolvem
o Estado de Rondônia. Assim,
este cenário pretendeu simular
a tendência de incremento das
polarizações municipais, na situação
de consolidação das propostas
contidas no planejamento territorial
do Estado, rebatendo as mesmas
nas demandas e disponibilidades
hídricas geridas pelo PERH/RO.

FIGURA 9.2 - QUALIDADE DA ÁGUA POR MUNICÍPIO NO CENÁRIO INERCIAL
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As tendências de incremento de polarização foram
estimadas a partir da mesma estrutura que diagnosticou
a intensidade dos polos atuais. Assim, as estimativas de
incremento resgatam quatro componentes:
•

Incremento do componente concentração populacional:
inclui propostas relativas à infraestrutura urbana e atração
populacional.

•

Incremento do componente pluralidade econômica: incorpora
tendência de investimentos nos setores agropecuário, industrial e de
serviços.

•

Incremento do componente oportunidade: soma intenções de
investimento em saneamento, educação, saúde e prosperidade
social.

•

Incremento do componente conectividade: considera propostas de
infraestrutura de transporte e logística para os diferentes modais.

o crescimento com a polarização de cada município, as
taxas anuais determinadas foram ordenadas de maneira
crescente e agrupadas em taxas altas, médias e baixas.
Assim, para cada tipo de uso considerado, para os
municípios com polarização alta foi aplicada a média das
taxas mais altas de crescimento municipal sobre as vazões
de usos consuntivos para o ano de 2013; para municípios

Mesmo sendo diversos os investimentos previstos
para os municípios de Rondônia, a maior parte deles
(44%) revelaram baixas tendências de incremento de
polarização. Apenas para Porto Velho e Guajará-Mirim
foram diagnosticadas com polarizações altas. Tendências
de incremento média alta foram apontadas para oito
municípios (15%) e média baixa para 19 municípios (37%).
Para o rebatimento do incremento de polarização
regional na evolução das demandas hídricas, foram
consideradas as variações dos componentes de polaridade
(e suas temáticas) entre o cenário atual e o incremental.
Variações positivas resultaram em uma expectativa de
crescimento alta, a estabilidade foi atribuída à inercia e
a variação negativa foi associada a uma expectativa de
baixo crescimento.
Quantitativamente, as demandas hídricas no
período 2014-2036, para o Cenário Incremental, foram
determinadas a partir das taxas anuais de crescimento
para cada categoria de uso da água, por município,
considerando a tendência observada nos dados censitários
dos últimos 10 anos (2003 a 2013), conforme realizado
para o Cenário Inercial. Entretanto, para correlacionar
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com polarização inercial, utilizou-se a média das taxas
médias de crescimento municipal; e para municípios
com polarização baixa, a média das taxas mais baixas de
crescimento municipal.

A FIGURA 9.3 demonstra a espacialização
das demandas hídricas para os anos 2021,
2026 e 2036 para o cenário incremental.
Para as previsões sobre a qualidade da
água, o Cenário Incremental considerou o
planejamento municipal e os investimentos
previstos
para
infraestrutura
de
abastecimento e tratamento de água, coleta
e tratamento de resíduos sólidos e esgotos
sanitários. Nos municípios com Planos
Municipais de Saneamento concluídos ou
em processo de desenvolvimento, assim
como aqueles onde estão sendo esperadas
novas infraestruturas ou ampliações nos
sistemas correlatos, foram presumidos
incremento na qualidade da água. Para os
demais foi mantida a qualidade da água
atual, esperando-se que a infraestrutura
existente tenda a acompanhar o ritmo da
evolução dos efluentes urbanos e rurais.
O mesmo método de determinação das
taxas aplicadas às demandas hídricas para
o Cenário Incremental foi reproduzido
para a estimativa da carga poluidora de
origem doméstica, uma vez que esta era
a única categoria com dados disponíveis
no período de 2003-2013, o que permitiu
o ordenamento das taxas e determinação
de taxas médias altas, médias e baixas.
Adicionalmente, apenas para esta categoria
considerou-se a previsão de evolução da
qualidade da água, alterando-se a eficiência
de remoção de carga de 50% para 70%
para os municípios que apresentaram
incremento na qualidade. Na ausência de
séries temporais que subsidiem o método
para a estimativa da carga poluidora de
origem agropecuária, adotou-se para essas
categorias os mesmos valores obtidos para
o Cenário Inercial.

FIGURA 9.3 - DEMANDAS HÍDRICAS POR UHG NO CENÁRIO INCREMENTAL
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A
FIGURA
9.4
sintetiza
as
informações acerca da qualidade da
água para o Cenário Incremental.

9.3. Cenário Setorial
O método de obtenção das séries
de vazões de usos consuntivos para o
Cenário Setorial baseou-se no projeto
“Estudos de Estimativa de Demandas
e Usos Consuntivos da Água”, que
obteve séries de vazões de retirada,
consumo e retorno para todos os
municípios brasileiros, entre os anos
de 1931 a 2030. Estas séries foram
aprovadas pela equipe técnica da
ANA no que diz respeito à validação
do método e das estimativas
realizadas. Os fluxogramas dos
métodos de projeção para cada setor
de uso da água foram apresentados
anteriormente no Diagnóstico das
Demandas Hídricas.
A extensão das séries de 2031 até
2036 foi realizada mediante aplicação
da taxa média anual equivalente,
considerando a tendência observada
nos dados de 2020 a 2030 de cada
setor.

FIGURA 9.4 - QUALIDADE DA ÁGUA POR MUNICÍPIO NO CENÁRIO INCREMENTAL
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A espacialização das vazões de
retirada no Cenário Setorial, para
os horizontes de planejamento
considerados, é apresentada na
FIGURA 9.5.
Para a projeção da qualidade
da água do Cenário Setorial
foram utilizadas as mesmas taxas
de crescimento das variáveis
população humana, rebanho e
área irrigada até o ano de 2030,
utilizadas para a projeção das
demandas hídricas. As taxas de
crescimento foram aplicadas às
variáveis
população
humana,
rebanho
e
área
plantada,
determinadas para a situação
atual.
Os
resultados
estão
ilustrados na FIGURA 9.6.

FIGURA 9.5 - DEMANDAS HÍDRICAS POR UHG NO CENÁRIO SETORIAL
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9.4. Comparação das
Demandas Hídricas dos
Cenários
Sob
a
ótica
comparativa
das vazões demandadas pelos
diferentes
usos
consuntivos
observou-se de forma geral o
aumento das vazões de retirada
para o horizonte de planejamento
de longo prazo (20 anos – 2036),
consoante com a expansão das
atividades econômicas do Estado.
Como caso particular, foi
observada uma redução das
demandas futuras no Cenário
Incremental, nas UHG dos rios
Jamari e Roosevelt, em relação
à situação atual, justificada pelo
fato de que para a maioria dos
municípios
inseridos
nessas
unidades
as
tendências
de
incremento determinadas com
base no histórico foram baixas,
o que refletiu também para os
horizontes de 05 e 10 anos (2021
e 2026).

FIGURA 9.6 - QUALIDADE DA ÁGUA POR MUNICÍPIO NO CENÁRIO SETORIAL
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Para o horizonte de planejamento de longo prazo, referente
ao ano 2036, verifica-se que as demandas hídricas totais
para o Cenário Setorial são consideravelmente inferiores às
dos demais cenários, uma vez que esse incorpora em sua
composição o período de retração da economia brasileira
ocorrido devido à crise financeira de 2014, cujos efeitos o
Brasil ainda se recupera, bem como outras considerações,
como a capacidade de crescimento da indústria que suporta
a agricultura irrigável e as áreas livres legalmente, sem
restrições ambientais, para expansão da agropecuária.

9.5. Considerações Sobre Limites Ambientais
Rondônia, principalmente por integrar o Bioma Amazônico,
apresenta uma diversidade de áreas protegidas por Unidades
de Conservação e Terras Indígenas. Além disso, a legislação
prevê para a região uma proporção de 80% das propriedades
rurais preservadas por Reservas Legais. O conjunto desses
usos, voltados à valorização da biodiversidade e equilíbrio
ambiental, condicionam limites à expansão territorial de
algumas atividades produtivas, destacando-se a agricultura
de grande porte e a pecuária extensiva.
Considerando que a dessedentação animal e a irrigação
somam mais de 50% das demandas hídricas do Estado,
estimadas para 2016 (42% e 10%, respectivamente), interessa
avaliar a possibilidade de ampliação desses usos frente aos
limitantes ambientais de natureza legal.
Dessa maneira, se as restrições de crescimento fossem
limitadas às Unidades de Conservação de Proteção Integral,
16 municípios já teriam atingido a ocupação máxima da
área rural: Cacoal, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná,
Ministro Andreazza, Nova União, Novo Horizonte do Oeste,
Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Rolim de Moura,
São Felipe d’Oeste, Teixeirópolis, Urupá e Vale do Paraíso. Os
demais teriam, em média, 46% da área produtiva ainda livre
para expansão agropecuária.
Observa-se que, no cumprimento integral da legislação
vigente, as possibilidades são restritas para expansão das
atividades agropecuárias.
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10. Balanço Hídrico Para
os Cenários
Uma vez determinadas as demandas futuras de
água a partir dos cenários prospectivos, realizouse o balanço hídrico para cada um dos cenários
considerados, visando avaliar as compatibilidades
entre as disponibilidades e demandas.
Para o balanço hídrico superficial dos cenários,
aplicou-se novamente o modelo de rede de fluxo
LabSid AcquaNet 2013, mantendo-se a mesma
estrutura geográfica da rede elaborada para o balanço
hídrico atual. Entretanto, foram atualizados os
valores das vazões demandadas e vazões de retorno,
segundo os resultados das projeções efetuadas para
cada cenário.
A partir do método adotado, com a estimativa
das demandas hídricas de maneira ao mesmo
tempo discretizada e generalizada por UHG, porém
compatível com os objetivos dos Planos Estaduais de
Recursos Hídricos, não foram determinadas áreas
com déficit hídrico para os cenários prospectados.
Ainda dentre os resultados obtidos, destaca-se a
baixa magnitude das vazões efluentes nas UHG do Rio
Jamari, em especial a UHG Alto Rio Jamari, e nas UHG
Rio Abunã e Rio Mamoré, as quais poderão vir a ser
áreas críticas quanto ao atendimento às demandas.
Por fim, destaca-se novamente que problemas
pontuais de desabastecimento dentro das UHG
deverão ser abordados no âmbito dos Planos de
Bacias Hidrográficas.
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11. 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 as diretrizes para as intervenções neces-sárias. A estas diretrizes estão associados programas e projetos, visando a transformação da realidade existente na desejada,
nos horizontes estabelecidos e de acordo com as reais possibilidades. Com base no exposto, as metas são classificadas de acordo
com a urgência e relevância da questão abordada para as soluções
dos problemas.
É importante destacar que os Planos Estaduais de Recursos Hí-dricos devem apresentar diretrizes ou propostas de ações estra-tégicas, gerais e estaduais, enquanto que os Planos de Recursos
Hídricos de Bacia Hidrográfica caracterizam-se por incluir ações de
natureza executiva e operacional, em uma perspectiva regional ou
local, atendendo às particularidades de cada bacia hidrográfica, sejam elas de ordem social, cultural, ambiental ou econômica. 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 ao âmbito institucional.
As diretrizes, programas 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 disponibilidade dos recursos hídricos e ambientais do Estado, com a
disseminação de informações e desenvolvimento de conhecimento
científico.

11.1. 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.
Foram elaborados 3 cenários alternativos elaborados: i.) Cenário
Inercial; ii.) Cenário Incremental e iii.) Cenário Setorial.
No PERH/RO optou-se pela concepção de uma estratégia ro-busta para
o Estado de Rondônia como um todo, porém consi-derando os principais
problemas de cada UHG levantados no diagnóstico e também projetados
a partir do Cenário Setorial. A robustez metodológica e a riqueza de dados
de entrada (dados censitários, informações territoriais, econômicas e
climatológicas) permitiram auferir as demandas quantitativas da água
com maior acurácia.

11.2. 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

11.3. 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. A FIGURA 11.1 apresenta os programas
alocados para cada diretriz.

Para cada projeto foram descritos os objetivos,
bem como a justificativa, as ações e os benefícios.
Adicionalmente, os projetos foram classificados em
categorias de prioridade, em função da sua relevância
e da urgência, estando direcionados por órgão
responsável, UHG e município.

Adicionalmente foram estimados os prazos, os
custos, as fontes de recursos, bem como a integração
com outras entidades e programas. Por fim, foram
determinados os indicadores de avaliação, as metas e
a formas de monitoramento associada a cada projeto.

1

2

3

Desenvolvimento e Fortalecimento
Institucional

Consolidação e Implementação dos Instrumentos de Gestão dos
Recursos Hídricos

Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação e
Comunicação

Reestruturação e Fortalecimento do
Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos
Revisão e atualização do marco legal e
institucional

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

Desenvolvimento do Sistema Estadual de
Informação sobre Recursos Hídricos

Comunicação, divulgação e educação
ambiental

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

Enquadramento de corpos hídricos
superficiais e subterrâneos em classes de
uso

Desenvolvimento cientifico e tecnológico
para a gestão dos recursos hídricos

Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos
Recursos Hídricos

Elaboração de planos de bacias
hidrográficas

Articulação institucional e intersetorial na
gestão dos recursos hídricos

Sustentabilidade econômico-financeira
para a gestão dos recursos hídricos

Estruturação e implementação do
acompanhamento e monitoramento do
PERH/RO

4
Conservação da Água, do Solo e dos Ecossistemas
Saneamento básico integrado

Preservação ambiental

FIGURA 11.1 -DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO
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Apoio aos municípios para a gestação da
qualidade ambiental do meio urbano e de
eventos hidrológicos críticos

11.4. 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.
1
Desenvolvimento e Fortalecimento Legal-Institucional

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

1.4 - Sustentabilidade econômicofinanceira para a gestão dos recursos
hídricos

1.1.1 - Fortalecimento do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos

1.2.1 - Revisão e atualização do marco
legal e institucional

1.3.1 - Articulação intersetorial no
planejamento e execução de atividades
relacionadas a recursos hídricos

1.4.1 - Manutenção do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos e prospecção
permanente de recursos

1.1.2 - Fomento e apoio a instalação e
funcionamento de Comitês de Bacias
Hidrográficas

1.3.2 - Articulação dos instrumentos de
gestão ambiental e de recursos hídricos

1.1.3 - Capacitação continuada dos
técnicos do órgão gestor de recursos
hídricos do Estado

1.3.3 - Articulação com o setor de
geração hidrelétrica

FIGURA 11.2 - QUADRO SÍNTESE DA DIRETRIZ 1: DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL
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2
Consilidação e Implementação de Instrumentos de Gestão de 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

2.1.1 - Ampliação na rede meteorológica
e hidrológica de monitoramento das
águas superficiais

2.2.1 - Desenvolvimento do Sistema
Estadual de Informação sobre Recursos
Hídricos

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

2.4.1 - 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

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

2.5.1 - Regulamentação da Cobrança
pelo Uso dos Recursos Hídricos

2.6.1 - Elaboração de planos de bacias
hidrográficas

2.7.1 - Consolidação da matriz
institucional da implementação do
PERH/RO

2.1.2 - Ampliação na rede hidrológica
de monitoramento das águas
subterrâneas

2.1.3 - Padronização de metodologia
e frequência de monitoramento da
qualidade das águas superficiais e
subterrâneas

2.7.2 - Sistema de gerenciamento da
implantação do PERH/RO

FIGURA 11.3 - QUADRO SÍNTESE DA DIRETRIZ 2: CONSOLIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
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3
Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação e Comunicação

3.1 - Comunicação, divulgação e educação
ambiental

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

3.1.1 - Educação ambiental e difusão sobre
o conhecimento e uso racional dos recursos
hídricos

3.2.1 - Estudos da qualidade das águas em
corpos d'água utilizados para piscicultura

3.1.2 - Capacitação dos produtores rurais
no manejo sustentável do solo, aplicação de
fertilizantes e agrotóxicos e conservação e
recuperação de matas ciliares

3.2.2 -Pesquisas relacionando os casos
de câncer no Estado de Rondônia com a
contaminação da água

3.1.3 - Criação de uma comissão especial para
comunicação com os povos da terra

3.2.3 - Estudos de avaliação para
disponibilidade hídrica nos aquíferos do
Estado

3.2.4 - Apoio ao desenvolvimento de pesquisa
científica e tecnológica para a ampliação
do conhecimento dos recursos hídricos no
Estado

FIGURA 11.4 - QUADRO SÍNTESE DA DIRETRIZ 3: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

63

4
Conservação da Água, do Solo e dos Ecossistemas

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

4.1.1 - Apoio aos municípios na
implantação e ampliação dos sistemas
de abastecimento de água, esgotamento
sanitário e tratamento de resíduos sólidos

4.2.1 - Conservação e proteção
de nascentes e mananciais de
abastecimento e recomposição de
matas ciliares nas bacias hidrográficas

4.3.1 - Estudos de contenção nas
margens dos principais rios

4.2.2 - Proteção de áreas de recarga de
aquíferos para implantação de polos
de produção de água armazenada no
aquífero freático

4.3.2 - Melhoria de drenagem urbana

4.3.3 - Projetos para desabastecimento

4.3.4 - Desenvolvimento de medidas de
adaptação e mitigação dos eventos

FIGURA 11.5 - QUADRO SÍNTESE DA DIRETRIZ 4: CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS
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Na FIGURA 11.6 a seguir são apresentados os custos necessários para cada Programa e Projeto do PERH/RO.

1 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL

TOTAL (R$) 3.726.700

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

1.300.000

1.1.1 - Fortalecimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

430.000

1.1.2 - Fomento e apoio a instalação e funcionamento de Comitês de Bacias Hidrográficas

410.000

1.1.3 - Capacitação continuada dos técnicos do órgão gestor de recursos hídricos do Estado

460.000

1.2 - Revisão e atualização do marco legal e institucional

240.000

1.2.1 - Revisão e atualização do marco legal e institucional

240.000

1.3 - Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos

1.893.700

1.3.1 - Articulação intersetorial no planejamento e execução de atividades relacionadas a recursos hídricos

618.300

1.3.2 - Articulação dos instrumentos de gestão ambiental e de recursos hídricos

455.400

1.3.3 - Articulação com o setor de geração hidrelétrica

820.000

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

293.000

1.4.1 - Manutenção do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e prospecção permanente de recursos

293.000

2 - CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

TOTAL (R$) 12.697.360

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

3.820.000

2.1.1 - Ampliação na rede meteorológica e hidrológica de monitoramento das águas superficiais

2.750.000

2.1.2 - Ampliação na rede hidrológica de monitoramento das águas subterrâneas

1.040.000

2.1.3 - Padronização de metodologia e frequência de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas

30.000

2.2 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos

650.000

2.2.1 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos

650.000

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

633.760

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

633.760

2.4 -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

*

2.5 - Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos
2.5.1 - Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

*

2.6 - Elaboração de planos de bacias hidrográficas

7.000.000

2.6.1 - Elaboração de planos de bacias hidrográficas

7.000.000

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

593.600

2.7.1 - Consolidação da matriz institucional da implementação do PERH/RO

420.000

2.7.2 - Sistema de gerenciamento da implantação do PERH/RO

173.600
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3 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

15.600.000

3.1 - Comunicação, divulgação e educação ambiental

9.000.000

3.1.1 - Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos

3.000.000

3.1.2 - Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares

1.000.000

3.1.3 - Criação de uma comissão especial para comunicação com os povos da terra

5.000.000

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

6.600.000

3.2.1 - Estudos da qualidade das águas em corpos d’água utilizados para piscicultura

700.000

3.2.2 -Pesquisas relacionando os casos de câncer no Estado de Rondônia com a contaminação da água

700.000

3.2.3 - Estudos de avaliação para disponibilidade hídrica nos aquíferos do Estado

700.000

3.2.4 - Apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para a ampliação do conhecimento dos recursos hídricos no Estado
4 - CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS

4.500.000
10.040.000

4.1 - Saneamento básico integrado

430.000

4.1.1 - Apoio aos municípios na implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos

430.000

4.2 - Preservação ambiental

2.510.000

4.2.1 - Conservação e proteção de nascentes e mananciais de abastecimento e recomposição de matas ciliares nas bacias hidrográficas

210.000

4.2.2 - Proteção de áreas de recarga de aquíferos para implantação de polos de produção de água armazenada no aquífero freático

2.300.000

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

7.100.000

4.3.1 - Estudos de contenção nas margens dos principais rios

3.100.000

4.3.2 - Melhoria de drenagem urbana

**

4.3.3 - Projetos para desabastecimento

**

4.3.4 - Desenvolvimento de medidas de adaptação e mitigação dos eventos

4.000.000

* Inerente ao Programa 2.6. Elaboração de planos de bacias hidrográficas
FIGURA 11.6 - QUADRO DE CUSTOS NECESSÁRIOS PARA CADA PROGRAMA E PROJETO DO PERH/RO

A FIGURA 11.7 apresenta os custos estimados de implementação dos Programas e Projetos do PERH/RO, totalizados por Diretriz.
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FIGURA 11.7 - CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMA E PROJETOS DO PERH/RO

12.3 Fontes de Financiamento por Organismos Financeiros

12. Programas de Investimentos
12.1 Mapeamento das Potenciais Fontes de Recursos
Financeiros para o PERH/RO
O mapeamento das fontes de recursos financeiros para o
PERH/RO identificou a disponibilidade de montantes mo-netários que possuem aderência e compatibilidade de objetivos e intenções ao PERH/RO. Foi dado 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.

12.2 Planejamento Orçamentário Governamental

Apresenta-se uma listagem de organismos financeiros nacionais
e internacionais que possuem linhas de financiamento compatíveis
com o PERH/RO.
•

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
• BNDES Finem

•

Caixa Econômica Federal (CEF)
• Gestão de Recursos Hídricos
• Saneamento Ambiental Urbano
• Infraestrutura Hídrica
• Outros Programas da CEF

•

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
• Programa Saneamento Para Todos - Setor Público

•

Banco Mundial (BM)
• Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

A FIGURA 12.2 apresenta a soma dos valores disponíveis
pelo planejamento orçamentário dos governos estadual e federal, conforme potencial aplicação nas diretrizes do PERH/
RO. Embora não haja garantia da aplicação efetiva, integral
ou parcial dos recursos identificados, a compatibili-dade do
planejamento estratégico dos governos e das ações propostas pelo PERH/RO demonstra a potencial viabilidade destas
intervenções.
1%

27%

•

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
• Fondo de Multiples Donantes Aquafund

•

Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

•

KfW Banco de Investimento

12.4 Fundos Monetários
Listam-se, nesta seção, os fundos monetários federais e estaduais
que possibilitam a obtenção de fontes de recursos financeiros de forma não onerosa.

23%

Diretriz 1

Diretriz 2

•

Fundo Nacional do Meio Ambiente

Diretriz 4

•

Fundo Amazônia

•

FEDARO

•

FEREF

FIGURA 12.1 – VALORES DISPONÍVEIS PELO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

•

FEPRAM

GOVERNAMENTAL COM POTENCIAL DE APLICAÇÃO NAS DIRETRIZES DO PERH/RO

•

Fundo Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia (FRH/RO)

49%

Diretriz 3

Banco de imagens SEDAM

13. Diretrizes para Implementação
dos Instrumentos de Gestão dos
Recursos Hídricos
No PERH/RO são elaboradas proposições técnicas quanto à outorga do direito de uso da água, enquadramento
dos corpos hídricos e a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos. Estes são instrumentos de gestão, definidos na
Lei nº 9.433/1997, cujo objetivo é auxiliar no adequado
gerenciamento dos recursos hídricos.

13.1 Outorga De Direito De Uso Da Água
Nesta etapa do PERH/RO são propostos critérios técnicos
para a outorga de direito de uso da água e são traçadas
as diretrizes gerais para o uso, controle, monitoramento e
fiscalização dos recursos hídricos.
13.1.1 Critérios de Outorga
Os principais critérios propostos referem-se ao percentual máximo e à vazão de referência possíveis de serem adotados na outorga de direito do uso da água.
A vazão mínima definida como referência, em uma situação
ideal, deve ser estabelecida a partir das séries históricas de vazões geradas nas estações fluviométricas. Entretanto, o Estado
de Rondônia apresenta carência de estações de monitoramento, inviabilizando a adequada estimativa destas estatísticas em
todos os locais de interesse. Assim, em um primeiro momento, sugere-se que seja utilizada como vazão de referência as
vazões instantâneas medidas no período seco (julho a dezembro). Destaca-se que tal proposição visa contornar a situação
atual do Estado em relação ao monitoramento hidrológico. No
entanto, deve ser provisória.

Em locais com informações disponíveis, propõe-se a utilização da vazão de
95% de permanência - Q95%, vazão que é igualada ou superada em 95% do tempo, como vazão de referência para os rios estaduais. Tal proposição é compatível com os critérios adotados no âmbito nacional, estabelecidos pela ANA, sendo considerada conveniente na medida em que importantes rios de Rondônia
possuem jurisdição federal. Além disso, desta maneira fica previamente estabelecido em 5% a estimativa do risco da vazão, em determinada seção do rio,
possa ser inferior à máxima outorgável.
Para a definição do percentual da vazão de referência a ser outor-gável, 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 para propor os critérios dos instrumentos de gestão. Assim, para subsidiar
a situação futura do Estado, identificou-se as UHG que apresentam maiores ou
menores restrições quanto à fração da disponibilidade hídrica a ser outorgada.
Para tanto, foram avaliados fatores técnicos, ecológicos, econômicos e sociais
das bacias hidrográficas.
Como critérios padrões, considerando-se que não há pressão de ne-nhum
dos fatores avaliados, propõe-se a outorga da fração de 70% da Q95%. Conforme
a identificação da pressão dos diferentes fatores, sugere-se critérios menos ou
mais restritivos, ou, quando da existência de possíveis conflitos, a realização de
estudos mais aprofundados.
A TABELA 13.1 e a FIGURA 13.1 apresentam os critérios de outorga propostos
para cada UHG. Cabe destacar que os percentuais indicados podem ser flexibilizados após estudos aprofundados para esta finalidade.

TABELA 13.1 – CRITÉRIOS DE OUTORGA PROPOSTOS NO PERH/RO
Situação

Critérios de outorga
propostos

Unidade Hidrográfica de Gestão

Menos restritivo

80% Q95

Médio Rio Machado, Rio Jaru, Margem Direita Rio Jamari, Alto Rio
Guaporé, Médio Rio Madeira

Critérios padrões

70% Q95

Alto Rio Madeira, Alto Rio Machado, Baixo Rio Machado, Margem
Esquerda Rio Jamari, Baixo Rio Jamari, Baixo Rio Guaporé, Médio
Rio Guaporé, Rio Branco e Colorado, Rio Abunã

Mais restritivo

60% Q95

Baixo Rio Madeira, Alto Rio Jamari, Rio Roosevelt, Rio Mamoré,
Margem Esquerda do Rio Madeira

Observação

Critérios
Propostos

Margem
Esquerda do Rio
Madeira

Mais restritivo

60% Q95%

Baixo Rio Madeira

Mais restritivo

60% Q95%

Alto Rio Jamari

Mais restritivo

60% Q95%

Rio Roosevelt

Mais restritivo

60% Q95%

Rio Mamoré

Mais restritivo

60% Q95%

Alto Rio Madeira

Critérios padrões

70% Q95%

Alto Rio Machado

Critérios padrões

70% Q95%

Baixo Rio
Machado

Critérios padrões

70% Q95%

Margem Esquerda do Rio Jamari

Critérios padrões

70% Q95%

Baixo Rio Jamari

Critérios padrões

70% Q95%

Baixo Rio
Guaporé

Critérios padrões

70% Q95%

Médio Rio
Guaporé

Critérios padrões

70% Q95%

Rios Branco e
Colorado

Critérios padrões

70% Q95%

Rio Abunã

Critérios padrões

70% Q95%

Médio Rio
Madeira

Menos restritivo

80% Q95%

Médio Rio
Machado

Menos restritivo

80% Q95%

Rio Jaru

Menos restritivo

80% Q95%

Margem Direita
do Rio Jamari

Menos restritivo

80% Q95%

Alto Rio Guaporé

Menos restritivo

80% Q95%

UHG

FIGURA 13.1 - CRITÉRIOS DE OUTORGA PROPOSTOS NO PERH/RO
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13.1.2 Capacidade Máxima de Regularização das Bacias Hidrográficas

13.1.3 Prioridades de Uso da Água

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 e épocas do ano,
propiciando os usos múltiplos da água e a redução dos possíveis conflitos. A capacidade máxima de regularização nos
locais onde há monitoramento dos rios de domínio do Estado estão apresentados na FIGURA 13.2.

Para preservar os múltiplos usos dos recursos
hídricos é necessário estabelecer os usos priori-tários
das águas quando a concessão da outorga está limitada
à disponibilidade hídrica e aos cri-térios propostos. As
Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos definem
que, em situações de escassez hídrica, o uso prioritário dos
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação
animal. A FIGURA 13.3 apresenta uma descrição das
possíveis situações de alerta quanto à disponibilidade
hídrica e as ações prioritárias relacionadas.

Vazão

Situação

Descrição

Ação prioritária

Vazão
mínima de
referência

Situação
normal

A disponibilidade
hídrica para os
múltiplos usos da
água é garantida.

Fiscalização e monitoramento dos recursos
hídricos

Situação de
atenção

Há garantia
somente para o
atendimento aos
usos múltiplos
previamente
autorizados.

Racionalização do uso
da água

Vazão
para usos
prioritários

Situação
restritiva

A disponibilidade
hídrica não é
suficiente para
atender aos
múltiplos usos
outorgados.

Identificação dos usuários
não prioritários para
restrição da outorga

Vazão
próxima a
zero

Situação
crítica

Não há disponibilidade hídrica para
o atendimento aos
múltiplos usos.

Todos os usuários sofrem
restrições e estas se
tornam mais severas.

Vazão
máxima
outorgada

FIGURA 13.2 – CAPACIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOS PONTOS MONITORADOS NO ESTADO DE RONDÔNIA

FIGURA 13.3 – RELAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, DA SITUAÇÃO E
DAS AÇÕES QUANTO À ESCASSEZ HÍDRICA
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13.2 Enquadramento dos Corpos D’água

13.1.4 Fiscalização dos recursos hídricos
A

fiscalização

é

a

atividade

de

controle

e

monitoramento dos usos dos recursos hídricos, possui
caráter repressivo e preventivo e tem o dever de fazer
com que os usuários de recursos hídricos cumpram a
legislação. Sugere-se como objetos de fiscalização os
seguintes:
•

Atividades relacionadas com a captação de recursos
hídricos superficiais;

•
•

•

Perfuração e exploração de poços subterrâneos;

•

tores de efluentes;

III - Propostas de enquadramento;

Atividades que possam provocar erosão ou assorea-

IV - Programa para efetivação do enquadramento.

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

•

Rios que cruzam áreas urbanas;

•

Rios que cruzam Unidades de Conservação;

•

Rios localizados em Terras 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;
Rios com altas demandas futuras obtidas do cenário
de referência.

II - Prognóstico;

Empreendimentos relacionados à piscicultura;

Rios mananciais de abastecimento público;

•

I - Diagnóstico;

Atividades que utilizam os corpos d’água como recep-

mento dos corpos d´água;
•

O objetivo do enquadramento dos corpos hídri-cos é
assegurar a qualidade da água compatível com os usos
mais exigentes a que estão destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição mediante ações preventivas permanentes. Confor-me a Resolução nº 91/2008
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a elaboração
da proposta de enquadramento dos cursos d’água superficiais e subterrâneos deve ser executada em conformidade com as seguintes etapas:

•

O enquadramento é um processo envolve a par-ticipação dos usuários e do poder público, exigindo um nível
de detalhamento que só é alcançável em Planos 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.

Nos cursos d’água selecionados, deve se conhe-cer
os usos preponderantes mais restritivos da água para a
definição das classes de qualidade desejada conforme a
Resolução CONAMA nº 357/2005. Além disso, é necessário
o diagnóstico da qualidade da água nestes trechos, com
base nas estações de mo-nitoramento existentes ou
através de campanhas de coletas e análise da qualidade
da água. De qualquer maneira, destaca-se a importância
de uma rede densa de monitoramento da qualidade da
água e que abranja os rios de interesse.

outorga ou com o prazo de validade vencido.

Além do estabelecimento de uma equipe de Agentes
Fiscalizadores, é necessária a elaboração de um Manual
de Fiscalização para nortear quanto aos procedimentos
a serem seguidos, bem como a realização de campanhas de fiscalização com frequência predeterminada,
priorizando os maiores usuários, escolhidos por amostragem. Ao final de cada cam-panha, é adequada a elaboração de Relatórios de Acompanhamento que possam ser utilizados para o controle e monitoramento dos
recursos e como indicativo da efetividade do PERH/RO.

13.2.1 Diagnóstico

13.2.2 Prognóstico

Primeiramente devem ser selecionados os corpos
d’água e trechos a serem enquadrados. Esta seleção deve
ser realizada em conformidade com o Conse-lho Estadual
de Recursos Hídricos, Comitês de Bacias Hidrográficas e
com a realização de Consultas Públicas visando garantir
que o enquadramento abranja os corpos hídricos de
importância social, econômica e ambiental.

Conhecidos os padrões de qualidade atual dos rios
e estabelecidas as classes de qualidade desejadas,
deve-se realizar a simulação das cargas poluidoras nos
cenários futuros. 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 determina-das classes a qual
os cursos d’água devem estar enquadrados. Assim, devese estabelecer os parâmetros para o monitoramento
dos rios.

Dentre aspectos a serem considerados na seleção dos
cursos d’água a serem enquadrados, tem-se:
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Em uma situação ideal, sugere-se a utilização
dos parâmetros oxigênio dissolvido (OD) e da
demanda bioquímica por oxigênio (DBO). Além 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.
Nesta etapa deve ser estabelecida a vazão de referência para os cálculos de diluição. Em consonância com
a sugestão dos critérios de outorga, propõe-se a vazão
de referência para o enquadramento, minimamente, os
critérios apresentados na Tabela 13.2 para cada uma
das regiões.
Critérios de outorga
propostos

É adequado que a proposta de enquadramento
seja apresentada em forma de uma Matriz de
Enquadramento. Esta matriz deve correlacionar os
trechos dos corpos hídricos selecionados, seus usos
preponderantes, fontes de poluição, condição atual de
qualidade de água e a referida classe, a proposta de
classe de qualidade a ser alcançada e as metas para
atendimento da classe proposta.

Médio Rio Machado, Rio Jaru, Margem Direita Rio
Jamari, Alto Rio Guaporé, Médio Rio Madeira

30% Q95

Alto Rio Madeira, Alto Rio Machado, Baixo Rio Machado, Margem Esquerda Rio Jamari, Baixo Rio Jamari,
Baixo Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rio Branco e
Colorado, Rio Abunã
Baixo Rio Madeira, Alto Rio Jamari, Rio Roosevelt, Rio
Mamoré, Margem Esquerda do Rio Madeira

TABELA 13.2 – CRITÉRIOS PROPOSTOS PARA VAZÃO DE REFERÊNCIA
PARA O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS

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, a utilização da Q95% sazonal permitiria o
lançamento de cargas superiores no período chuvoso
dada a maior disponibilidade hídrica para a diluição dos
efluentes, devendo ser analisada tal opção.

13.3 Cobrança Pelo Uso da Água
Dentre os objetivos da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos, salienta-se o seu reconhecimento
como bem econômico, o incentivo a racionalização, a
conservação dos recursos hídricos de acordo com as
classes definidas na proposta de enquadramento, e,
com destaque, a autonomia financeira dos comitês de
bacias hidrográficas para a elaboração e execução dos
Planos de Bacias Hidrográficas.

13.2.4 Programa de Efetivação do Enquadramento
No Programa de Efetivação do Enquadramento são
propostas as ações e metas de despoluição, estratégias
e linhas de ação, investimentos necessários e prazos
para atingir as classes de qualidade de água desejadas.

Unidade Hidrográfica de Gestão

20% Q95

40% Q95

13.2.3 Proposta de Enquadramento

As metas de qualidade de água definidas 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.

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 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.

Deve-se também estabelecer os mecanismos de
controle e monitoramento da implementação do
programa de efetivação, através da fiscalização das
fontes poluidoras, outorgas, dentre outros.

13.3.1 Mecanismo de Cobrança
Os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso
da água deve ser proposto pelos CBH após discussões

Destaca-se que enquanto não são aprovados os
respectivos enquadramentos dos rios, a Resolução
CONAMA nº 357/2005 sugere a adoção da Classe
2 como referência para a definição das metas
intermediárias previstas no Programa para Efetivação

com a participação dos CBH de localidades vizinhas,

do Enquadramento.

estaduais, conforme domínio da bacia hidrográfica.
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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

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 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.

Para os horizontes de 2021, 2026 e 2036, os valores
estimados foram respectivamente de R$ 68 milhões, R$
74 milhões e R$ 88 milhões. Desses montantes, 92,5%
retornariam para os CBHs para a aplicação em projetos

Valor cobrado = base de cálculo x P x coeficiente

13.3.2 Potencial de Arrecadação das Bacias
Hidrográficas de Rondônia
Na elaboração do PERH/RO foi realizada uma
simulação do potencial de arrecadação global a partir
da cobrança pelo uso da água, para o ano de 2016, nas
bacias hidrográficas estaduais e federais contidas no
estado. Foi utilizado como referência os mecanismos e
valores propostos pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Deliberação Conjunta
dos Comitês PCJ nº 025/05 e 078/07) e as outorgas de
direito de uso da água concedidas entre 2012 e 2016,
extraídos do Cadastro de Usuários da Água, fornecido
pela SEDAM. O resultado desta simulação demonstrou
que o montante passível de ser arrecadado com a
implementação deste instrumento de gestão em todo
o Estado seria de aproximadamente R$ 63 milhões para
o ano de 2016.

Banco de imagens SEDAM
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previstos nos Planos de Bacias Hidrográficas.

14. Arranjo Institucional para
Implementação do PERH/RO

Os arranjos institucionais, para o propósito
do PERH/RO, 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.
Nesse
sentido,
foram
levantadas
as
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. Os
resultados foram vinculados aos Programas
e Projetos propostos pelo PERH/RO nos
Quadros-Síntese do item 11.4 “QuadrosSíntese das Diretrizes, Programas e Projetos”.
Uma vez conciliadas as duas instâncias,
poder-se-á traçar uma proposta de ação
articulada, bem como regras básicas de
relacionamento e definição de responsabilidades no acompanhamento do PERH/RO.

15. Participação Pública no Processo
de Construção do PERH/RO

15.2 Eventos de Participação Pública
Ao total, foram organizados 14 eventos públicos em diferentes
municípios do Estado de Rondônia.
Os municípios onde foram realizados os eventos de participação
pública foram selecionados previamente pela SEDAM, considerando
o contexto geográfico em que estão inseridos em relação à área de
abrangência das 7 bacias hidrográficas do Estado.

A participação pública é necessária para a consolidação
dos resultados do Diagnóstico e Prognóstico dos recursos
hídricos no Estado de Rondônia, bem como das Diretrizes,
Programas e Projetos do PERH/RO, incorporando informações
importantes de usuários de recursos hídricos, gestores
municipais, sociedade civil, comunidades tradicionais,
técnicos dos órgãos setoriais e demais cidadãos.
A participação pública se deu mediante o preenchimento
de questionários online e a realização de eventos públicos
regionais.

15.1 Questionários Online
Os questionários foram divididos em três segmentos/
públicos-alvo: i. Principais Usuários da Água; ii.
Representantes da Sociedade Civil e iii. Poder Público, além
de um questio-nário de abrangência geral sobre Eventos
Críticos.
Os questionários de participação pública foram elaborados
pela RHA em conjunto com a SEDAM e disponibilizados online
a partir de 17/03/2017. Um comunicado de contextualização
e solicitação de preenchimento dos mesmos foi enviado via
e-mail a diversas entidades e atores estratégicos no âmbito
dos recursos hídricos atuantes no Estado de Rondônia.
Os resultados das contribuições foram considerados na
definição do Diagnóstico.

Os municípios e datas de realização dos eventos de participação
pública são apresentados na TABELA 15.1.
TABELA 15.1 - MUNICÍPIOS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PÚBLICOS
Município de
realização do evento

Bacia hidrográfica de
abrangência

Data da realização do
evento

Número de
participantes

Guajará-Mirim

Rio Mamoré

24/04/2017

122

Porto Velho

Rio Madeira/ Rio Abunã

25/04/2017, 19/07/2017,
29/08/2017 e 22/11/2017

31, 96, 115 e 94

Ariquemes

Rio Jamari

26/04/2017, 14/07/2017 e
01/09/2017

54, 80 e 111

São Miguel do Guaporé

Rio Guaporé

27/04/2017 e 07/07/2017

53 e 54

Ji-Paraná

Rio Machado

28/04/2017 e 15/08/2017

64 e 103

Vilhena

Rio Roosevelt

29/04/2017

128

Rolim de Moura

Rio Machado

11/08/2017

103

A participação durante os eventos deu-se mediante questionamentos por escrito, direcionados à equipe da RHA ou da
SEDAM, ou através da fala direta. Ainda, outras contribuições foram
dadas pessoalmente após o término dos eventos ou enviadas
posteriormente por e-mail, as quais também foram consideradas
nesse processo.
As contribuições enquadradas nos objetivos e escopo do PERH/RO
foram adicionadas ao estudo.

16. Recomendações para os Setores
Usuários dos Recursos Hídricos

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;

Todos os setores:

•

Implantar estações de tratamento de efluente;

•

Regularizar a situação de outorga de direito de uso da água e
obras hidráulicas;

•

Realizar estudos de capacidade de diluição do corpo d’água
receptor dos efluentes tratados;

•

Operar a dentro dos limites outorgados de vazão e lançamento
de efluentes;

•

Construir fossas sépticas ou outro tipo de tratamento simplificado
onde não for possível a instalação de rede coletora de efluente;

•

Promover o uso racional da água.

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.

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:

Piscicultura:

•

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.

•

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;
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•

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.

17. Revisão do PERH/RO

A periodicidade da revisão do PERH/RO deve
estar associada a seus horizontes temporais
de planejamento de curto, médio e longo
prazo, ou seja, de 05 anos, 10 anos e 20 anos,
respectivamente, em conformidade com as
projeções quantitativas e qualitativas elaboradas
na etapa de Prognóstico.
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 acumulandoas pelo número de anos decorridos.
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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18. Considerações Finais

A partir dos estudos realizados no PERH/RO foi constatado
que as UHGs do Estado de Rondônia, através do mosaico de
municípios que as compõem, apresentam características
ambientais e socioeconômicas bastante distintas entre si.
A densidade de habitantes é muito mais intensa no eixo
que acompanha a BR-364, de modo que os cursos hídricos
ali localizados estão submetidos às maiores pressões.
Em Rondônia, os principais impactos que afetam
os recursos hídricos estão relacionados a atividades
antrópicas orientadas ao desenvolvimento econômico,
como a expansão da fronteira agropecuária, responsável
pelo desmatamento dos redutos florestais remanescentes
e contaminação do solo e corpos d’água locais. A atividade
garimpeira também é uma fonte de poluição hídrica
com o lançamento de metais pesados nos corpos d’água.
A ocupação e distribuição populacional contribuem
com impactos significativos sobre os recursos hídricos,
principalmente devido à inexistência de redes de
esgotamento sanitário nos municípios e o descarte do
efluente doméstico diretamente em corpos d’água.
Nos estudos de disponibilidade hídrica e de qualidade da
água registrou-se a insuficiência de dados e informações
quantitativas. A avaliação da qualidade da água superficial
mostra condições bastante distintas regionalmente, mais
preocupantes para os maiores centros urbanos e polos
agropecuários. No que tange às águas subterrâneas, o
Sistema Aquífero Parecis apresenta a maior produtividade.
As águas subterrâneas em zonas urbanas de Rondônia
possuem indicativos de contaminação provenientes de
efluentes urbanos ou agropecuários.

Sob a ótica do volume de água retirado pelos
diferentes usos consuntivos, destaca-se o abastecimento animal, que a partir dos anos 2000
passou a representar as maiores retiradas de vazões
do Estado, aproximadamente 40%, seguido pelo
abastecimento humano urbano. A irrigação a partir
dos anos 2004 passou a apresentar uma tendência
contínua de crescimento. O abastecimento humano
rural apresenta decrescimento ao longo da série
histórica. De modo geral, o município com maiores
vazões retiradas do Estado de Rondônia no ano de
2016 foi Porto Velho. Em termos de UHGs, destacamse as do Médio Rio Machado e Margem Esquerda do
Rio Jamari.
Do diagnóstico sobre as disponibilidades e
demandas hídricas em Rondônia, pode-se dizer
que, de modo geral, os recursos hídricos do Estado
possuem condições quantitativas de atender
adequadamente a grande parte das demandas.
Entretanto, é imprescindível o desencadeamento
efetivo de ações de recuperação da qualidade das
águas, bem como de maior conhecimento das
características locais dos recursos hídricos, para
seu aproveitamento otimizado e sustentável. Além
disso, é importante destacar que problemas locais de
desabastecimento já existem em alguns municípios
do Estado, conforme mencionado ao longo do estudo,
e devem ser abordados com maior detalhe no âmbito
dos Planos de Bacias Hidrográficas.
Para responder às necessidades levantadas
relacionadas aos recursos hídricos do Estado, o PERH/
RO é composto por 4 grandes Diretrizes Norteadoras:
Desenvolvimento/ fortalecimento legal-institucional;
Consolidação e implementação dos instrumentos
de gestão de recursos hídricos; Desenvolvimento
tecnológico, capacitação e comunicação; e
Conservação da água, solo e ecossistemas. As
diretrizes norteadoras agregam 16 programas e 32
projetos específicos a serem implementados nos
diversos municípios do Estado de Rondônia.

O Estado de Rondônia não possui os critérios de
outorga regulamentados. Para auxiliar a SEDAM,
como órgão outorgante, na análise das alternativas
dos critérios e procedimentos mais adequados,
o PERH/RO, propôs critérios iniciais de outorgas.
No período de execução do PERH/RO nenhum rio
de domínio do Estado apresentava proposta de
enquadramento consolidada, devendo as águas
doces ser consideradas como classe 2, segundo
a Resolução CONAMA nº 357/2005. O PERH/RO
apresenta diretrizes para a elaboração da proposta de
enquadramento dos cursos d’água, em conformidade
com as legislações estaduais e nacionais vigentes.
Ainda, o PERH/RO buscou fornecer diretrizes gerais
e uma estimativa do potencial de arrecadação global
a partir da cobrança pelo uso da água nas bacias
hidrográficas contidas no Estado de Rondônia. O
valor total estimado foi de aproximadamente R$ 63
milhões. Para os horizontes de 2021, 2026 e 2036,
os valores estimados foram respectivamente de R$
68 milhões, R$ 74 milhões e R$ 88 milhões. Desses
montantes, 92,5% retornariam para os CBHs para a
aplicação em projetos previstos nos planos de bacias
hidrográficas.
Por fim, é importante destacar que todos os
resultados do Diagnóstico e Prognóstico dos
recursos hídricos no Estado de Rondônia, bem como
das Diretrizes, Programas e Projetos do PERH/RO
foram consolidados a partir da participação pública,
incorporando informações importantes de usuários
de recursos hídricos, gestores municipais, sociedade
civil, comunidades tradicionais, técnicos dos órgãos
setoriais e demais cidadãos.

