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APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao Produto 01 – Proposta de bases metodológicas para 

a construção do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará (PERH/PA), relativo ao 

Contrato nº 029/2018 – SEMAS celebrado entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS/PA) e a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 

(COBRAPE). 

O Projeto Básico, parte integrante do contrato, estabelece os seguintes produtos a serem 

desenvolvidos: 

 Produto 01 – Proposta de bases metodológicas para a construção do PERH/PA; 

 Produto 02 – Diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará; 

 Produto 03 – Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao 

diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará; 

 Produto 04 – Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA; 

 Produto 05 – Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao 

prognóstico e cenários dos recursos hídricos do Estado do Pará; 

 Produto 06 – Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA; 

 Produto 07 – Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes às 

diretrizes, programas, metas e mecanismos de monitoramento e avaliação da 

implementação do PERH/PA; 

 Produto Final – Documento Consolidado, sumário executivo e banco de dados do 

PERH/PA. 

Este documento apresenta o programa de trabalho definido para elaboração do PERH/PA, 

detalhando as diversas etapas e as bases metodológicas que serão utilizadas para a 

construção do Plano. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 

9.433 em 8 de janeiro de 1997, constam os Planos de Recursos Hídricos, que devem ser 

elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país conforme a própria Lei. Os 

Planos de Recursos Hídricos (PRH) são planos diretores que visam fundamentar a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos 

hídricos. O PERH/PA deve contemplar perspectivas de longo prazo, com horizonte de 

planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Além 

disso, deve incluir um diagnóstico da situação, análises de ocupação do solo e evolução das 

atividades produtivas, um balanço das disponibilidades e demandas futuras por recursos 

hídricos, prioridades e diretrizes para a outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 

entre outros aspectos. 

O presente produto de bases metodológicas que irá nortear a elaboração do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos do Pará, dispõe do detalhamento de todas as etapas e atividades que 

serão realizadas no Plano: 

 Diagnóstico: retrata a situação atual do Estado, tanto nos aspectos físico-bióticos, 

quanto nos socioeconômicos, além do uso e ocupação do solo; infraestrutura de 

saneamento; disponibilidades hídricas; qualidade das águas, demandas hídricas; 

balanço hídrico e o relatório temático da disponibilidade hídrica por Macrorregião 

Hidrográfica (MRH); 

 Prognóstico: compreende a cenarização do Plano, os quais são instrumentos para 

ordenar as percepções acerca do ambiente e do contexto em que as decisões de 

gestão devem ser tomadas; 

 Diretrizes, metas e programas: ao passo que forem estabelecidos os objetivos e as 

metas a serem alcançados no horizonte de duração do plano, levando-se em conta o 

diagnóstico dos principais problemas existentes e o balanço entre a oferta e a 

demanda por serviços ao longo do tempo, será definido o conjunto de programas, 

projetos e ações para alcançá-los; 

 Além da questão da participação social no Plano; análise dos sistemas de gestão; 

planejamento espacial (regionalização); proposta de articulação e compatibilização 

do PERH/PA com outros Planos existentes e com as políticas setoriais, cronograma 

de execução; e todas as demais questões pertinentes ao Plano serão 

pormenorizadas. 

A coordenação, monitoramento e avaliação do PERH/PA ficará a cargo da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA). Para a avaliação técnica do 

conteúdo do PERH/PA haverá um Grupo Técnico de Acompanhamento (GT) composto por 

técnicos da SEMAS/PA. 

Dentre os objetivos identificados pelo COBRAPE, destacam-se: 

a. Consolidar o sistema de gestão de recursos hídricos no Estado, com foco nos 

aspectos institucionais; 

b. Caracterizar os acordos sociais necessários para criar condições de implementação 

da gestão e seus instrumentos; 

c. Estabelecer a base de dados sobre recursos hídricos e criar a base do sistema de 

informações estadual; e, 
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d. Promover a articulação do sistema de recursos hídricos com o planejamento de uso 

e ocupação do solo. 

Descrevendo brevemente os capítulos deste produto, o capítulo 2 apresenta as estratégias 

de gestão do contrato por parte da COBRAPE de modo a alcançar a qualidade esperada 

pela contratante, enquanto que o capítulo 3 apresenta um levantamento prévio de 

informações e suas fontes que serão utilizadas para o desenvolvimento do PERH/PA, uma 

vez que este Plano será desenvolvido e baseado em dados secundários. 

O capítulo 4 contém a descrição de todas atividades previstas durante a elaboração do 

PERH/PA, juntamente com as metodologias associadas em cada atividade do Plano. Já o 

capítulo 5 contém a listagem dos produtos previstos a serem entregues para a SEMAS/PA. 

Por fim, o capítulo 6 contém um cronograma contendo as principais etapas a serem 

elaboradas, conforme previsto no Termo de Referência, e o capítulo 7 traz as conclusões do 

produto de bases metodológicas. 

O presente documento irá apresentar, de maneira detalhada, a metodologia que será 

aplicada no desenvolvimento das atividades (capítulo 4) para que os objetivos propostos 

sejam alcançados. 
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2. ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO DO TRABALHO 

Há alguns anos a equipe técnica da COBRAPE passou a investir em boas práticas de 

gestão de projeto para o desenvolvimento de seus trabalhos, por entender que as mesmas 

poderiam gerar benefícios, do ponto de vista de resultados, para todos os atores envolvidos, 

inclusive para o Contratante. 

Desde então, foi instituída uma nova cultura dentro da empresa relacionada à gestão de 

projetos e alguns processos passaram a ser implementados desde a fase inicial dos 

trabalhos. O intuito principal dessas práticas é aumentar o monitoramento e controle do 

escopo, custos e prazos, os quais, usualmente, afetam diretamente o andamento das 

atividades do trabalho. 

Para o gerenciamento das atividades e tarefas são empregados conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas de controle de qualidade conforme as normas NBR ISO 

9001:2000. A COBRAPE define e administra os processos necessários para assegurar a 

conformidade de seus projetos segundo solicitação do cliente, estabelecendo, 

documentando e mantendo um Sistema de Gestão da Qualidade. A certificação da empresa 

foi emitida em dezembro de 2005 pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, entidade 

brasileira integrada a The International Certification Network (IQNet) – rede composta pelas 

mais importantes certificadoras de 28 países e, desde então, vem sendo renovada 

anualmente através da realização de Auditorias. 

A Figura 2.1 a seguir sintetiza o Sistema de Planejamento e Gestão da Qualidade (SGQ) 

dos trabalhos desenvolvidos pela COBRAPE, destacando o dinamismo do processo, em 

aperfeiçoamento constante pela participação contínua do cliente. 

Figura 2.1 – Dinâmica do processo ISO 9001:2000 

 
FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

Outro processo fundamental para o bom andamento das atividades é o Gerenciamento de 

Riscos, que dá origem à Matriz de Riscos, elaborada na fase inicial para que seja 

monitorada ao longo do trabalho. 

O gerenciamento de riscos envolve o conjunto de processos e práticas para tratar dos riscos 

de forma específica, e envolve ações de toda a equipe do projeto, incluindo o cliente. 
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Objetiva formalizar a abordagem intuitiva do risco que normalmente é feita pela equipe do 

projeto. Ao utilizar uma abordagem formal, os riscos passam a ser gerenciados de forma 

proativa, inseridos e integrados no processo global do projeto. 

O gerenciamento de riscos é um processo para identificar, avaliar e responder a riscos 

associados à entrega, e deve ser flexível para adaptar-se às circunstâncias e necessidades 

do cliente e do projeto ao longo do seu ciclo de vida. 

O gerenciamento de riscos PERH/PA terá, inicialmente, os seguintes objetivos amplos: 

 Aumentar a confiança na consecução dos objetivos do projeto e, portanto, aumentar 

as chances de sucesso; 

 Reduzir a probabilidade de ocorrência de fatos imprevistos, como custos 

extraordinários ou atrasos de cronograma, que geralmente resultam na aplicação 

ineficaz de medidas corretivas urgentes; 

 Identificar, à medida que os riscos são diminuídos, oportunidades de melhoria, como 

a redução de práticas excessivas ou redundantes (duplicação de seguros, excesso 

de detalhamento, etc); 

 Permitir que a equipe do projeto reconheça e compreenda a composição das 

contingências que se aplicam ao Plano. 

O PMBOK1 estrutura o gerenciamento dos riscos em cinco elementos, dando início ao 

processo de controle de riscos já na fase de Iniciação do projeto. O gerenciamento de riscos 

do Plano será realizado conforme este ciclo, a partir da aplicação de cinco passos 

metodológicos. 

Etapa 1 – Planejamento e estratégia de risco 

Será desenvolvido um Plano de Gerenciamento de Risco por parte da COBRAPE para uso 

interno, com o seguinte conteúdo: 

(i) Escopo e objetivos; 

(ii) Funções e responsabilidades; 

(iii) Metodologia, abordagem e processos; 

(iv) Definições de critérios, notadamente probabilidades e impactos, incluindo os 

graus de tolerância das partes interessadas; 

(v) Entregas do processo; 

(vi) Ciclos de revisão e relatórios. 

 

Etapa 2 – Identificação dos riscos 

A fase de identificação dos riscos já foi iniciada na própria elaboração da Proposta Técnica. 

O processo de identificação de riscos é conduzido da seguinte forma: 

(i) Identificação estruturada de todas as fontes de risco para o projeto – já terá início 

na elaboração do Plano de Trabalho. 

(ii) Análise preliminar para estabelecer prováveis riscos maiores para investigação 

posterior, de forma a otimizar o tempo das equipes envolvidas; 

(iii) Identificação clara do verdadeiro risco, para evitar que sejam geridos, na 

realidade, os efeitos, e não os riscos. 

                                                
1
 PMI – Project Management Institute. PMBOK. 5ª Edição. 2013. 
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As técnicas de identificação de riscos são várias (por ex., pesquisas, entrevistas, listas de 

verificação, brainstorming estruturados em oficinas). Os riscos identificados serão 

registrados e rastreados durante o projeto. A identificação dos riscos apresentará as 

seguintes informações mínimas: descrição do risco; responsável pela ação de resposta; 

probabilidade de ocorrência; impacto; fator de risco (probabilidade x impacto); resposta, 

status (risco mitigado, risco em gerenciamento, risco ativo, etc.). 

Etapa 3 – Análise dos riscos 

Esta etapa avaliará a natureza dos riscos identificados durante o PERH/PA, e fará a 

comparação e priorização dos mesmos, de forma a permitir a aplicação dos recursos 

disponíveis onde eles são mais necessários ou poderão proporcionar o maior impacto 

positivo. 

Será realizada inicialmente uma análise qualitativa de probabilidade de ocorrência do risco 

versus o impacto em função dos objetivos do Plano. Uma técnica mais aprofundada de 

análise de risco, com embasamento quantitativo, também poderá ser aplicada para casos 

em que o risco se apresentar altamente significativo. 

Etapa 4 – Resposta aos riscos 

A principal preocupação nesta etapa do processo será escolher o curso de ação apropriado. 

O princípio é escolher a resposta correta com base nas informações disponíveis. 

O esquema de Resposta ao Risco a ser elaborado para o projeto basear-se-á na associação 

de cada um dos riscos às seguintes categorias – modelo ETMC: 

 Evitar: Identificando respostas para colocar em prática para evitar um risco; 

 Transferir: Transferir um risco de uma parte para outra; 

 Mitigar: A parte que carrega o risco deve identificar respostas para diminuir tanto o 

impacto do risco quanto a probabilidade de sua ocorrência (resultando em uma 

menor classificação PI); 

 Controle: As respostas devem ser monitoradas para garantir que elas sejam 

apropriadas em condições de mudança. 

Um ponto importante a considerar ao desenvolver as respostas diz respeito à geração de 

riscos secundários. As ferramentas e técnicas de resposta ao risco estarão integradas ao 

processo de gerenciamento de projetos, por exemplo. 

Na Tabela 2.1 adiante é apresentada a Estrutura Preliminar Analítica de Riscos – 

Identificação, Impacto, Probabilidade, Consequências, Estratégias de Mitigação, Resultados 

Esperados, Acompanhamento e Monitoramento. Este quadro tem o objetivo de sintetizar 

uma proposta preliminar por parte da COBRAPE, a qual poderá ser revisada em conjunto 

com a SEMAS/PA. O controle, o monitoramento e a avaliação dos riscos deverão ser feitos 

em caráter permanente ao longo da execução do PERH/PA. A Matriz de Riscos será 

controlada ao longo de todo Plano e as considerações mais relevantes serão apresentadas 

nos Relatórios de Progresso. 
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Tabela 2.1 – Estrutura preliminar Analítica de Riscos do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará 

IDENTIFICAÇÃO DE 
RISCOS 

IMPACTO 
(alto, médio, 

baixo) 

PROBABILIDADE 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

EFEITO 
Estratégias de Mitigação 

Resultados 
Esperados 

Monitora
mento e 

Avaliação COBRAPE SEMAS 

Substituição de 
Equipe-Chave 

Baixo Provável 
Dificuldade em achar 

substitutos equivalentes. 

Probabilidade do 
substituto não ser 
aceito pelo cliente. 

Análise criteriosa dos currículos 
e disponibilidades dos 

candidatos às substituições. 

Substitutos que 
atendem ao exigido 

em contrato. 
SGC 

Atrasos no pagamento 
das faturas (+ 30 dias) 

Alto Ocasional 
Desequilíbrio financeiro 

no contrato. 
Intimação 

administrativa/judicial. 

Fiscalização dos prazos de 
pagamento das faturas. No caso 
de atraso, a SEMAS poderá ser 

notificada.  

Faturas pagas em dia. SGC 

Atrasos no 
cronograma físico 

Alto Ocasional 

Se causados pela 
COBRAPE, 

desequilíbrio financeiro 
no contrato e dificuldade 
de relacionamento com 

o cliente. 

Sanções previstas em 
contrato. 

Se necessário, realizar 
paralelismos e/ou compressões 

do cronograma. 

Cumprimento do 
cronograma físico. 

SGC 

Morosidade na 
avaliação dos 

produtos parciais 
faturáveis 

Alto Provável 

Desequilíbrio financeiro 
e risco de não 

atendimento ao 
cronograma físico. 

Risco de não 
atendimento ao 

cronograma físico 
(causado pela 

SEMAS). 

Fiscalização dos prazos de 
análise dos produtos. No caso 

de atraso, a SEMAS poderá ser 
notificada. 

Avaliação dos 
produtos de acordo 

com os prazos 
contratuais. 

SGC 

Risco de 
Indisponibilidade de 

Receita 
Alto Ocasional 

Desequilíbrio financeiro 
no contrato. 

Sanções previstas em 
contrato. 

Manter comunicação com a 
SEMAS caso haja algum indício 
de risco de indisponibilidade de 

receita. 

Antecipar os 
entendimentos sobre 
uma ocorrência futura 
de indisponibilidade de 

receita. 

SGC 

Necessidade de 
Aditivo de Prazo 

Baixo Ocasional 
Disponibilidade de 

equipe e recursos no 
prazo adicional. 

Dificuldades 
burocráticas para 

aprovação do aditivo. 

Fiscalização permanente do 
cumprimento do cronograma. 

No caso de haver 
descumprimento por razões 
externas, notificar a SEMAS 

imediatamente. 

Evitar aditivos de 
prazo, quando 

possível.  
SGC 

Probabilidade de 
Aumento de Escopo 

Baixo Ocasional 

Necessidade de analisar 
a necessidade de 

aumentar o escopo e os 
efeitos relacionados ao 

aumento. 

Dificuldades 
burocráticas para 

aprovação do aditivo. 

Controle permanente do escopo 
previsto. No caso de haver 

solicitações além do escopo 
previsto, notificar a SEMAS 

imediatamente. 

Evitar aumento de 
escopo sem 
justificativas 
suficientes.  

SGC 

FONTE: COBRAPE, 2015; PMI/Guia PMBOK 5ª Edição, 2013. 
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3. LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS 

3.1. Dados e informações a serem obtidas 

3.1.1. Identificação primária das informações necessárias 

Para a elaboração de um Plano de Recursos Hídricos efetivo, é necessário um 

levantamento completo de informações e consolidação dos dados a serem utilizados nas 

etapas posteriores, sendo de extrema importância para que se possa caracterizar a região 

em sua essência e compreender adequadamente as variáveis presentes na área de estudo 

e a relação dessas com os recursos hídricos, tanto na situação atual como na dos futuros 

possíveis. 

Visto que deve embasar todas as demais etapas do Plano, esta é uma atividade contínua e 

passível de complementação ao longo do desenvolvimento do estudo. Trata-se, portanto, de 

um processo complexo, já que envolve as mais diversas áreas e órgãos de variadas 

esferas, demandando tempo e devendo ser iniciado já no princípio dos trabalhos do 

PERH/PA. 

Com isso, primeiramente identificou-se os principais dados para a concepção do diagnóstico 

do Pará e fundamentação de seu prognóstico, sendo estes apresentados na Tabela 3.1, 

organizados por temas, de forma a possibilitar a correlação destes com as fontes 

consultadas. 

Tabela 3.1 – Principais dados necessários para elaboração do PERH/PA 

Tema Dados Tipos de dados 

Agropecuária, 
Pesca e 

Aquicultura 

Informações relativas a tipos de culturas, produção anual, 
técnicas empregadas, séries históricas 

Tabelas e arquivos 
vetoriais (quando 

disponível) 

Aspectos gerais 
diversos 

Dados atuais e históricos demográficos, econômicos, 
sociais, de infraestrutura, saúde, comunidades 

quilombolas e indígenas 
Tabelas 

Aspectos Legais Leis federais e estaduais relacionadas a recursos hídricos Documentos 

Clima 
Dados de variáveis climáticas como precipitação, 
temperaturas mínimas, máximas e médias anuais 

Tabelas 

Eventos Críticos e 
Mudanças 
Climáticas 

Informações de modelos climáticos mundiais e 
adaptações para a região quando disponível, de 

inundações e alagamentos, e de secas e estiagens 

Documentos e 
tabelas 

Geologia, 
Geomorfologia e 

Relevo 

Informações de características geológicas, 
geomorfológicas, de relevo, pedologia da área de estudo 

Documentos e 
arquivos vetoriais 

Geração de 
Energia 

Dados de localização, vazão regularizada, energia 
produzida de unidades geradoras existentes e dados de 

projeto das planejadas 

Tabelas e arquivos 
vetoriais 

Indústria 
Dados de localização, outorgas de captação e 

lançamento, relatórios de parâmetros de efluentes se 
disponível 

Tabelas e arquivos 
vetoriais 

Meio Ambiente 
Informação de localização de áreas protegidas, área 

abrangida, desmatamento, tipo de biomas, fauna e flora 
Tabelas e arquivos 

vetoriais 

Mineração 
Dados de lavras, outorgas de captação e lançamento de 
mineradoras, relatórios de parâmetros de efluentes se 
disponível, localização de lançamento dos efluentes 

Tabelas e arquivos 
vetoriais 
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Tema Dados Tipos de dados 

Recursos 
Hídricos 

Dados de estações fluviométricas, pluviométricas e de 
sedimentos, hidrografia georreferenciada, informações de 

aquíferos, poços cadastrados, outorgas superficiais e 
subterrâneas, de captação e lançamento 

Tabelas e arquivos 
vetoriais 

Saneamento 

Informações de localização de captação, mananciais, 
número de economias, localização de estações de 

tratamento de água e esgoto, vazão e parâmetros de 
lançamento, tipos de tratamento utilizados, população 

atendida 

Tabelas e arquivos 
vetoriais (quando 

disponível) 

Transporte 
Dados de rodovias e ferrovias federais e estaduais, e de 

transporte hidroviário 

Tabelas e arquivos 
vetoriais (quando 

disponível) 

Turismo 
Dados de desempenho e potencial turístico, identificação 

de locais com atrativos naturais 

Documentos, 
tabelas e arquivos 
vetoriais (quando 

disponível) 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

3.1.2. Principais fontes a serem consultadas 

Com a organização em temas e a listagem inicial de dados e informações necessárias, foi 

possível verificar em quais fontes se procederá a consulta destas, seja no âmbito federal, 

estadual ou municipal, e ainda identificar quais os meios de obtenção de tais dados: se 

estes estão disponíveis nas páginas oficiais dos órgãos e instituições na internet, ou se será 

necessária a utilização de uma alternativa de comunicação oficial para a obtenção das 

informações essenciais para a construção das etapas seguintes do PERH/PA. 

Distinguidas as fontes, foi realizado um levantamento dos principais estudos destas e como 

estes podem contribuir para a elaboração do Plano. A seguir é apresentada uma breve 

descrição dos projetos inventariados, organizadas pelas esferas territoriais de cada órgão e 

os estudos que se consideram mais relevantes. 

 

3.1.2.1. Principais fontes federais 

a) Agência Nacional de Águas – ANA 

 Água na Indústria: Uso e Coeficientes Técnicos (2017) 

Com o foco em atualizar os coeficientes técnicos para a estimativa de uso industrial da 

água, este estudo fornecerá parâmetros para os cálculos de demandas do setor de 

indústrias no Pará, além de auxiliar no balizamento deste. 

 Atlas de Abastecimento Urbano – Atlas Brasil (2010) 

Estudo cujo objetivo é analisar a oferta de água à população urbana brasileira e propor 

alternativas técnicas a fim de garantir o abastecimento de todos os municípios brasileiros. 

Serão obtidos deste projeto, sobretudo, dados quanto às demandas urbanas de água dos 

municípios paraenses, bem como informações sobre os mananciais superficiais utilizados 

como fonte de captação destes. 
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 Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas (2017) 

Este projeto apresenta uma análise dos sistemas de esgotamento sanitário das 5.570 sedes 

municipais brasileiras, além da proposição de ações com o objetivo na proteção dos 

recursos hídricos, no uso sustentável e na melhor estratégia para a universalização dos 

serviços. Deste projeto serão retiradas informações sobre índices de coleta e tratamento de 

esgoto dos 144 municípios do estado, dos processos de tratamento empregues nas 

estações e suas eficiências quanto a remoção de matéria orgânica, e sobre os corpos 

receptores de tais efluentes. 

 Atlas Irrigação: Uso da Água na Agricultura Irrigada (2017) 

Reunindo as informações sistematizadas, uniformizadas e ampliadas de estudos demais 

realizados, o Atlas Irrigação consiste em uma base técnica sobre a agricultura irrigada, com 

um panorama atual e prospectivo sobre o setor, auxiliando com dados para diagnóstico das 

demandas de águas para o setor a ser desenvolvido para o PERH/PA. 

 Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (2017) 

O relatório apresenta informações detalhadas sobre a situação dos recursos hídricos no 

país e o acompanhamento destes, fazendo uso de indicadores e estatísticas sobre as águas 

brasileiras e sua gestão, os quais poderão contribuir e orientar a construção do Plano. 

 Hidroweb 

Compondo o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), esta 

ferramenta disponibiliza as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional 

(RHN), fornecendo os dados de série histórica de vazões, chuva, clima, sedimentos e 

qualidade de água a serem utilizados no Plano. 

 Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Tocantins- Araguaia 

e Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da 

Margem Direita do Amazonas 

Visto que abrangem cerca de 80% do território paraense, tais documentos têm informações 

a serem utilizadas em todas as fases do desenvolvimento do PERH/PA, com dados que 

auxiliarão na compatibilização desde o diagnóstico e prognóstico dos recursos hídricos do 

estado, até na composição e articulação das diretrizes a serem propostas. 

b) Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

Com algumas das maiores hidrelétricas do país localizadas no Pará, além de outros 

empreendimentos do setor, considera-se o órgão com grande importância para o 

desenvolvimento do Plano a partir da disponibilização de informações de tais 

empreendimentos e possíveis estudos de regularização que possam existir destes. 

c) Agência Nacional de Mineração – ANM 

Sendo o segundo maior estado brasileiro no que diz respeito ao setor minerador, os dados 

sobre os processos minerário cadastrados no Pará, bem como as perspectivas futuras do 

desenvolvimento desta esfera são de grande relevância para a caracterização do estado, 

com impacto não apenas nos aspectos econômicos, mas também na quantidade e 

qualidade das águas paraenses. 
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d) Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 

O CNRH é a instância máxima da hierarquia do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, instituído pela Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. As Resoluções do 

CNRH relacionadas aos Planos de Recursos Hídricos e outras que tenham abrangência na 

área em questão serão todas consultadas durante a concepção do PERH/PA. 

e) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 

Devido à magnitude de diversos corpos hídricos ao norte do país, o transporte hidroviário 

apresenta ainda um grande potencial em desenvolvimento para o escoamento da produção 

dos estados dessa região, de forma que o Plano Hidroviário Estratégico, de 2013, dá o 

diagnóstico e as diretrizes para o desenvolvimento de tal uso das águas paraenses, visando 

o crescimento econômico do estado, devendo essas informações ser consideradas na 

elaboração do Plano. 

f) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

Com uma grande variedade de informações e estudos disponíveis, os dados 

disponibilizados pelo IBGE abrangem as mais diversas áreas de desenvolvimento do Plano, 

como os dados de educação, economia, saúde, dos Censos realizados, Produção Agrícola 

Municipal e Produção Pecuária Municipal, dados vetoriais de múltiplos âmbitos, além de 

estudos variados, como o de Regiões de Influência das Cidades deverão compor a base de 

dados do PERH/PA e serão utilizados ao longo do desenvolvimento do PERH/PA. 

g) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

Para o diagnóstico de uso do solo e ocupação do Pará, avaliação das demandas de água 

bem com da evolução do desmatamento no estado será utilizado o projeto TerraClass, que 

tem como foco qualificar o desflorestamento da Amazônia Legal, com dados desde 2004, 

descrevendo a situação do uso e da cobertura da terra conforme classes temáticas. 

h) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

A EMBRAPA, empresa vinculada ao MAPA, publicou o livro “Atividade agropecuária no 

Estado do Pará” em 2017, que traz o relato de diversas culturas, criação de animais, 

piscicultura e reflorestamento, visto que o estado tem se destacado com diversos produtos 

agrícolas no contexto nacional e internacional. Outra publicação que poderá contribuir com 

informações importantes é o livro “Cultura da mandioca” de 2016, já que o Pará é o maior 

produtor nacional desta raiz, entre outras. Estes e demais estudos realizados irão contribuir 

com a construção do panorama econômico agropecuário do estado, além da possibilidade 

de fornecer dados sobre o setor para a estimativa de demandas deste. 

i) Ministério do Meio Ambiente – MMA e Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio 

Com a publicação de diversos estudos nas áreas de biodiversidade e florestas, recursos 

hídricos e ambiente urbano, mudanças climáticas e qualidade ambiental dentre outras, 

destacam-se o Plano Nacional de Recursos Hídricos e os Cadernos Regionais de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica Amazônica e do Tocantins-Araguaia, que serão referência 

para a concepção do PERH/PA, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima e 

demais estudos que possam fornecer dados para a elaboração de um estudo consistente. 
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3.1.2.2. Principais fontes estaduais 

a) Companhia de Saneamento do Estado do Pará – COSANPA 

A consulta a esta fonte visa à obtenção de dados dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário dos municípios atendidos pela Companhia e informações de projetos 

futuros quanto a estes, a serem utilizados principalmente nas etapas de diagnóstico e 

prognóstico dos recursos hídricos do estado. 

b) Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH 

Órgão consultivo, deliberativo e normativo criado pela Lei n° 6.381, de 25 de julho de 2001, 

cujas resoluções também deverão ser consultadas e consideradas durante todo o processo 

de desenvolvimento do Plano. 

c) Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA 

Criado em 1990 pela da Lei Estadual nº 5.610/1990, o COEMA é órgão integrante do 

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, decidindo em última 

instância administrativa sobre as multas e outras penalidades impostas pela SEMAS. Possui 

com competências, consultivas, deliberativas, normativas e recursais, cujas resoluções 

também deverão ser consideradas e consultadas durante todo o processo de 

desenvolvimento do Plano. 

d) Centro Integrado de Monitoramento Ambiental – CIMAM 

Inaugurado em março de 2017 pela SEMAS, o CINAM foi criado com o propósito de 

desenvolver novas metodologias para produção de conhecimentos na esfera ambiental, em 

tempo real. Contando com a participação de demais órgão, tanto no âmbito federal, estadual 

como também municipal, destaca-se o projeto “De Olho na Floresta”, que faz o controle e 

acompanhamento do desmatamento. 

e) Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA 

Criada para ser a responsável pelo fomento de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação 

dentro do Pará, reúne diversos estudos e levantamentos de informações sobre o estado e 

sociedade paraense, como estatísticas municipais, relatórios de indicadores de qualidade 

ambiental, informações sobre comunidades indígenas e quilombolas, além de outros 

aspectos, sendo uma fonte com grande contribuição para a concepção do PERH/PA. 

 

3.1.2.3. Principais fontes municipais 

a) Defesa civil municipal 

Para o diagnóstico e prognóstico de eventos extremos ocorridos no estado, será necessária 

a obtenção de dados quanto aos episódios destes que se sucederam nos municípios que 

possuem tal monitoramento. 

b) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto – SAAEs e Empresas 

Privadas de Saneamento 

Serão requeridos os dados dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário dos municípios atendidos por autarquias municipais, ou ainda, por empresas 
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privadas, que juntamente com os dados da COSANPA, são essenciais para as etapas de 

diagnóstico e prognóstico do Plano. 

Dessa forma, a Tabela 3.2 apresenta uma compilação destas e outras fontes principais 

identificadas inicialmente e quais os temas dos dados a serem consultados com tais. 

Tabela 3.2 – Principais fontes de informações a serem consultadas 

Domínio Órgão responsável Tema 

Federal 

Agência Nacional de Águas – ANA Recursos Hídricos 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL Geração de Energia 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES Saneamento 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH Recursos Hídricos 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás Geração de Energia 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CERH Aspectos Legais 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM Mineração 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 
DNIT 

Transporte 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias – Embrapa 
Agropecuária, Pesca e 
Aquicultura 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI Aspectos gerais diversos 

Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ Aspectos gerais diversos 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Aspectos gerais diversos 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
– ICMBio 

Meio Ambiente 

Instituto Evandro Chagas Aspectos gerais diversos 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET Clima 

Ministério do Meio Ambiente – MMA 
Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos 

Ministério de Minas e Energia – MME 
Geração de Energia e 
Mineração 

Ministério de Turismo – Mtur Turismo 

Secretaria de Patrimônio da União – SPU Aspectos gerais diversos 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM 

Geologia, Geomorfologia 
e Relevo; Eventos 
Críticos e Mudanças 
Climáticas 

Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM Meio Ambiente 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – 
SUDAM 

Aspectos gerais diversos 

Universidade Federal do Pará – UFPA Aspectos gerais diversos 

Estadual 

Companhia de Saneamento do Estado do Pará – 
COSANPA 

Saneamento 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH Aspectos Legais 

Federação das Indústrias do Pará – FIEPA Indústria e Mineração 

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – 
FAPESPA 

Aspectos gerais diversos, 
Agropecuária, Pesca e 
Aquicultura 

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO 

Meio Ambiente 

Instituto Federal do Pará – IFPA Aspectos gerais diversos 

Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG Aspectos gerais diversos 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e 
de Pesca – SEDAP 

Agropecuária, Pesca e 
Aquicultura 
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Domínio Órgão responsável Tema 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Mineração e Energia – SEDEME 

Geração de Energia e 
Mineração, Agropecuária, 
Pesca e Aquicultura 

Secretaria de Desenvolvimento e Obras Públicas – SEDOP 
Aspectos gerais diversos 
e Recursos Hídricos 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade 
– SEMAS 

Aspectos Legais, Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos 

Universidade do Estado do Pará – UEPA Aspectos gerais diversos 

Municipal 

Sistemas Autônomos de Água e Esgoto – SAAEs Saneamento 

Defesa civil municipal 
Eventos Críticos e 
Mudanças Climáticas 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

3.2. Resultados iniciais obtidos 

A partir da estruturação apresentada começaram-se a busca pelos dados, a princípio pela 

Internet devido à ampla disponibilização de informações nesta. Quando identificada alguma 

informação relevante, ou algum estudo citado com dados pertinentes e que não foram 

encontrados nos websites, estes foram sinalizados com a necessidade de elaboração de 

ofícios a fim de obtê-los. 

Conforme coletados, os dados foram organizados por fonte, separados por estudo no qual 

estão inseridos, e ainda identificados pelo ano de publicação e/ou ano base das 

informações. Dessa forma, já se constrói uma base de dados sistematizada desde o início 

os trabalhos do Plano, facilitando a identificação e utilização dos melhores e mais 

atualizados disponíveis. 

Com isso exposto, apresenta-se a Tabela 3.3, na qual é possível verificar uma relação das 

informações encontradas e adicionadas ao banco de dados do PERH/PA até o presente 

momento. 
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Tabela 3.3 – Estudos, projetos e dados já obtidos para a elaboração do PERH/PA  

Domínio Órgão responsável Estudos, projetos e dados Tipo de dado Ano 

Federal 

Agência Nacional de Águas 
– ANA 

Água na Indústria: Uso e Coeficientes Técnicos 
Documento e 

tabela 
2017 

Atlas de Abastecimento Urbano – Atlas Brasil 
Documento e 

tabela  
2010 

Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas 
Documento, 

tabela e dados 
vetoriais 

2017 

Atlas Irrigação 
Documento e 

tabela 
2017 

Hidrografia e bacias hidrográficas ottocodificadas multiescala, aquíferos, 
reservatórios, massa d'água, trechos vulneráveis à inundação, estudos sobre 
demandas consuntivas, irrigação, de indústrias e outros dados disponíveis para a 
região 

Dados vetoriais - 

Hidroweb: Dados das estações fluviométricas e pluviométricas operadas pela ANA e 
outras entidades no estado 

Tabela 
Série 

histórica 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do 
Amazonas (2010-2030) 

Documento 2013 

Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil Documento 2017 

Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil - Edição especial: Regiões 
Hidrográficas Brasileiras (2015) 

Documento 2015 

Relatórios de Segurança da Barragem Documento 2011 a 2016 

Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL 

Informações vetoriais de aproveitamento hidrelétrico, Centrais Geradoras 
Hidrelétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas e outras informações disponíveis 

Tabela e dados 
vetoriais 

2018 

Agência Nacional de 
Mineração – ANM 

Cadastro Nacional de Barragens de Mineração: Localização das barragens de 
mineração inseridas ou não na PNSB 

Dados vetoriais 2016 

Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB 

Séries históricas das produções de café, arroz, feijão, milho, soja Tabela 2014-2018 

Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos – CNRH 

Legislações e Resoluções Documento - 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de 

Transportes – DNIT 
Plano Hidroviário Estratégico Documento 2013 
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Domínio Órgão responsável Estudos, projetos e dados Tipo de dado Ano 

Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM 

Dados vetoriais dos processos minerários cadastrados no Estado do Pará Dados vetoriais 2018 

Empresa Brasileira de 
Pesquisas Agropecuárias – 

Embrapa 

Atividade agropecuária no Estado do Pará Documento 2017 

Cultura da mandioca: aspectos socioeconômicos, melhoramento genético, sistemas 
de cultivo, manejo de pragas e doenças e agroindústria 

Documento 2016 

Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI 

Dados e informações sobre as populações indígenas que encontram-se no estado, 
bem como a localização destas no território paraense 

Documento e 
dados vetoriais 

2018 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – 

IBGE 

Dados demográficos quanto aos últimos Censos e séries históricas, dados vetoriais 
e demais disponíveis para o estado 

Tabela e dados 
vetoriais 

Série 
histórica 

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio 
Informações vetoriais das unidades de conservação existentes no Pará Dados vetoriais 

Mais atual 
possível 

Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE 

Projeto TerraClass: Informações sobre o uso e ocupação do solo do estado e 
desmatamento 

Tabela 
2004, 2008, 
2010, 2012 e 

2014 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – 

MAPA 
Projeção do Agronegócio Brasil - 2016/2017 a 2026/2027: Projeções de longo prazo Documento 2017 

Ministério de Minas e 
Energia – MME 

Plano Nacional de Energia 2030 Documento 2006 

Plano Nacional de Mineração 2030 Documento 2011 

Ministério do Meio Ambiente 
– MMA 

Caderno Regional de Recursos Hídricos – Região Hidrográfica Amazônica Documento 2006 

Caderno Regional de Recursos Hídricos – Região Hidrográfica Tocantins Araguaia Documento 2006 

Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima Documento 2016 

Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (2006-2020) Documento 2006 

PNRH: Prioridades 2012-2015 Documento 2011 

Unidades de conservação e biomas presentes no estado, florestas públicas Dados vetoriais 
2004, 2017, 

2018 

Observatório do Clima – OC Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil – MapBiomas 
Documento, 

tabela e dados 
vetoriais 

1985 a 2017 

Serviço Geológico do Brasil 
– CPRM 

Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações: 
dados sobre áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e inundação, 
classificadas como alto, médio e baixo 

Documento e 
dados vetoriais 

2015 
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Dados de geologia, geomorfologia, relevo, pedologia, geodiversidade do estado Dados vetoriais 
Mais atual 
possível 

Setorização de Riscos Geológicos: dados sobre o mapeamento de áreas de risco 
geológico, classificadas como de muito alto e alto, relacionadas principalmente com 
movimentos de massa e inundações 

Documento e 
dados vetoriais 

2017 

Sistema de Proteção da 
Amazônia – SIPAM 

Dados sobre clima, temperatura, precipitação, cotas de rios, inundações e 
alagamentos 

Documento, 
tabela e dados 

vetoriais 

Série 
histórica 

Estadual 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CERH 

Legislações e Resoluções Documento - 

Fundação Amazônia de 
Amparo a Estudos e 

Pesquisas – FAPESPA 

Anuário Estatístico do Pará: dados demográficos, econômicos, sociais, de meio 
ambiente e infraestrutura 

Documento e 
tabela 

2015, 2017 e 
2018 

Barômetro da Sustentabilidade: dados de aspecto social como saúde da população, 
economia e cultura dentre outros; e aspecto ambiental, como qualidade da água, 
ecossistemas, espécies selvagens e utilização de recursos naturais 

Documento 2016 e 2017 

Diagnóstico da Gestão Ambiental dos Municípios Paraenses: dados sobre a gestão 
ambiental dos municípios 

Documento 2013 

Dinâmica da pecuária bovina e bubalina no Estado do Pará: 1990-2010 Documento 2012 

Estatística municipal: dados estatísticos como demografia, economia, saneamento, 
saúde, educação, de meio ambiente e infraestrutura por município 

Documento e 
tabela 

2014 - 2017 

Estudos e relatórios sobre comunidades quilombolas, infraestrutura social, 
dinâmicas e políticas públicas, rede urbana, desigualdades e exclusão social no 
estado 

Documento - 

Identificação de Áreas com Potencial para Implementação de Projetos de 
Pagamento por Serviços Ambientais e REDD no Estado do Pará: dados e análises 
sobre a ocupação do território paraense e conservação florestal 

Documento 2013 

Informes técnicos e Boletins: dados sobre o comércio exterior e varejista, indústria, 
mercado de trabalho, serviços, agropecuária, saneamento e moradia, 
desmatamento e focos de calor, saúde e turismo 

Documento e 
tabela 

2015, 2017 e 
2018 

Pará no Contexto Nacional: dados sobre o território, demografia, meio ambiente, 
mercado de trabalho, saúde, educação, saneamento, IDHM, economia, tecnologia, 
infraestrutura, PIB, finanças públicas e balança comercial 

Documento e 
tabela 

2015, 2017 e 
2018 

Produtos Florestais Não Madeireiros no Estado do Pará: dados sobre a cadeia de 
comercialização do estado e da economia regional 

Documento 2016 e 2017 



 

22 

Domínio Órgão responsável Estudos, projetos e dados Tipo de dado Ano 

Radar de Indicadores das Regiões de Integração: caracterização regional, aspectos 
demográficos, educação, saúde, mercado de trabalho, assistência e previdência 
social e segurança; produto interno bruto (PIB), balança comercial, além de finanças 
públicas, infraestrutura e meio ambiente 

Documento e 
tabela 

2015, 2017 e 
2018 

Região de Integração de Tapajós: relatório técnico: identificação das principais 
características da Região de Integração do Tapajós e dos impactos econômicos e 
socioambientais da Usina de São Luiz do Tapajós, dados sobre dinâmica territorial 
da região 

Documento 2014 

Relatórios de indicadores de qualidade ambiental: dados de aspecto social como 
saúde da população, economia e cultura dentre outros e sua relação com o aspecto 
ambiental 

Documento 2013 

Instituto de 
Desenvolvimento Florestal e 

da Biodiversidade do 
Estado do Pará – 

IDEFLOR-BIO 

Etnozoneamento da Porção Paraense das Terras Indígenas Trombetas-Mapuera e 
Nhamundá-Mapuera: dados e informações sobre as populações indígenas que 
encontram-se no estado 

Documento 2012 

Gestão Ambiental e Territorial da Terra Indígena Alto Rio Guamá: diagnóstico 
etnoambiental e etnozoneamento 

Documento 2017 

O futuro da fauna ameaçada do Pará: Implicações para a conservação da 
biodiversidade em diferentes cenários: Dados e informações sobre Unidades de 
Conservação da Natureza, Terras Indígenas e Territórios Quilombolas no território 
paraense 

Documento 2016 

Projeto de Desenvolvimento Comunitário: Fortalecimento da economia agroflorestal 
e extrativista das comunidades na Gleba Nova Olinda I: Dados e informações sobre 
as populações que encontram-se na região, bem como sobre os aspectos físicos e 
ambientais desta  

Documento 2009 

Resolução COEMA nº 54, de 24/10/2007: Homologa a lista de espécies da flora e 
da fauna ameaçadas no Estado do Pará. 

Documento 2007 

Situação Socioambiental das Terras Indígenas do Pará: dados e informações sobre 
as populações indígenas que encontram-se no estado 

Documento 2011 

Unidades de Conservação estaduais no Pará Dados vetoriais 2018 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento 

Agropecuário e de Pesca – 
SEDAP 

Séries históricas das produções de abacate, abacaxi, açaí, arroz, borracha, cacau, 
café, cana-de-açúcar, castanha de caju, coco-da-baía, dendê, feijão, goiaba, 
laranja, limão, mamão, mandioca, maracujá, melancia, milho, pimenta do reino, 
sorgo, tangerina e tomate; e de bubalinos, bovinos, caprinos, codornas, equinos, 
galináceos, ovinos, suínos, produção de mel, leite e ovos de galinha e codorna 

Tabela 2000 - 2016 
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Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento 

Econômico, Mineração e 
Energia – SEDEME 

Plano de Mineração do Estado do Pará Documento 2013 

Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e 

Sustentabilidade – SEMAS 

Base de dados vetoriais disponibilizada pelo órgão Dados vetoriais 2018 

Dados sobre os processos de outorgas no estado Tabela 2018 

Estudos de Impacto Ambiental - EIAs: informações quanto ao ambiente e recursos 
hídricos, bem como os impactos provenientes de obras de engenharia presentes no 
estado, como Usinas Hidrelétricas, Mineradoras, entre outros 

Documento - 

Manual de outorga: informações quanto aos critérios para outorgas no estado Documento 2010 e 2014 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 
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Mesmo que se trate ainda da fase introdutória do PERH/PA, já puderam ser realizadas 

algumas análises preliminares para distinguir possíveis lacunas de informações e quais as 

consequências desta falta na execução dos estudos, como as que serão descritas 

brevemente a seguir e sendo tal atividade prevista com apresentação complementada e 

consolidada no Produto 02 – Diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará. 

Nas buscas já realizadas, não foi possível encontrar os relatórios parciais do Plano 

Estratégico de Recursos Hídricos do Tocantins-Araguaia, já que no site da Agência Nacional 

de Águas (ANA) está disponibilizado apenas o relatório síntese do mesmo, de forma que 

estes são necessários para a compatibilização das informações a serem utilizadas no 

diagnóstico e nas etapas conseguintes do PERH/PA. 

Verificou-se ainda que há alguns dados disponíveis apenas no nível estadual, como as 

séries históricas de produções agrícolas do CONAB. O ideal é que as informações, 

independente de em qual temática estejam inseridas, sejam em nível municipal, o que 

viabiliza o georreferenciamento destas em casos que já não se tenha a informação 

espacializada. 

Ademais, sobre dados vetoriais, à exceção da base cartográfica do estado disponibilizada 

para download no site da SEMAS, encontrou-se dificuldade de se obtê-los principalmente no 

âmbito de fontes estaduais ou ainda, quando encontrados, era permitida apenas a 

visualização destes em plataforma online, impossibilitando o conseguimento das 

informações para demais análises para a concepção do Plano. 

As legislações relacionadas aos recursos hídricos e a gestão destes também foram 

pesquisadas, tanto nos órgãos federais quanto estaduais, sendo apresentada na Tabela 3.4 

a relação das normas que foram encontradas. Porém, como é proposto para o PERH/PA 

diagnosticar de mesmo modo os aspectos legais dos recursos hídricos no estado, faz-se 

necessário que se esteja munido de todos os documentos deste aspecto, bem como suas 

relações de alterações e revogações, de maneira que a busca por estas normas também 

será aprofundada na etapa seguinte do PERH/PA. 

Tabela 3.4 – Legislações relacionadas aos recursos hídricos no Pará, no âmbito federal e 

estadual 

Domínio Legislação Disposição 

Federal 

Resolução Nº 101 de 14 
de Abril de 2009 

Aprova o Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia. 

Resolução Nº 128 de 29 
de Junho de 2011 

Aprova o Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos 
Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas. 

Estadual 

Lei Nº 5.610 de 20 de 
Novembro de 1990 

Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Conselho 
Estadual do meio Ambiente na forma do artigo 255 inciso VIII. 

Lei Nº 5.630 de 20 de 
Dezembro de 1990 

Estabelece normas para a preservação de áreas dos corpos 
aquáticos, principalmente as nascentes, inclusive os “olhos 

d’água” de acordo com o artigo 255, inciso II de Constituição 
Estadual. 

Lei Nº 5.752 de 26 de 
Julho de 1993 

Dispõe sobre a reorganização e cria cargos na Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e dá 
outras providências (Alterada pela Lei n  8.096 de 01/01/15 e 

pela Lei Nº 8.633, de 19 de Junho de 2018). 

Lei Nº 5.793 de 4 de 
Janeiro de 1994 

Define a política Minerária e Hídrica do Estado do Pará, seus 
objetivos, diretrizes e instrumentos, e dá outras providências. 

Lei Nº 5.807 de 24 de 
Janeiro de 1994 

Cria o Conselho Consultivo da Política Minerária e Hídrica do 
Estado do Pará. 
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Lei Nº 5.887 de 9 de 
Maio de 1995 

Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e dá 
outras providências. 

Lei Nº 6.105 de 14 de 
Janeiro de 1998 

Dispõe sobre a conservação e proteção dos depósitos de 
águas subterrâneas no Estado do Pará e dá outras 

providências. 

Lei Nº 6.381 de 25 de 
Julho de 2001 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 
institui o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

Lei Nº 6.713 de 25 de 
Janeiro de 2005 

Dispõe sobre a Política Pesqueira e Aquícola no Estado do 
Pará, regulando as atividades de fomento, desenvolvimento e 
gestão ambiental dos recursos pesqueiros e da aquicultura e 

dá outras providências. 

Lei Nº 6.745 de 6 de 
Maio de 2005 

Institui o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado 
do Pará e dá outras providências. 

Lei Nº 7.026 de 30 de 
Julho de 2007 

Altera dispositivos da Lei nº 5.752, de 26 de julho de 1993, 
que dispõe sobre a reorganização e cria cargos na Secretaria 

de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – 
SECTAM, e dá outras providências. 

Lei Nº 8.091 de 29 de 
Dezembro de 2014 

Institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização 
das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos 

Hídricos – TFRH, e o Cadastro Estadual de Controle, 
Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de 

Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – CERH. 

Lei Nº 8.096 de 1º 
Janeiro de 2015 

Dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder 
Executivo Estadual, e dá outras providências. 

Lei Nº 8.633 de 19 de 
Junho de 2018 

Altera, inclui e revoga dispositivos da Lei nº 5.752, de 26 de 
julho de 1993, que dispõe sobre a reorganização e criação de 

cargos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (SEMAS); altera, inclui e revoga dispositivos 
da Lei nº 6.963, de 16 de abril de 2007, que dispõe sobre a 

criação do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da 
Biodiversidade do Estado do Pará  

(IDEFLOR-Bio) e do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Florestal (FUNDEFLOR); altera dispositivos da Lei nº 8.096, 
de 1º de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura da 
administração pública do Poder Executivo Estadual; cria o 

Fundo de Compensação Ambiental do Estado do Pará (FCA); 
cria a Gratificação de Desempenho de Gestão Ambiental 

(GDGA). 

Decreto Nº 3.060 de 26 
de Agosto de 1998 

Regulamenta a Lei Nº 6.105, de 14 de janeiro de 1998. 

Decreto Nº 5.565 de 11 
de Outubro de 2002 

Define o órgão gestor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e da Política Estadual de Florestas e demais Formas 

de Vegetação. 

Decreto N° 857 de 30 de 
Janeiro de 2004 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, no território sob 
jurisdição do Estado do Pará, das atividades que discrimina. 
(Alterada a redação pelo Decreto N° 2593, de 27/11/2006). 

Decreto Nº 2.070 de 20 
de Fevereiro de 2006 

Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 
CERH (Substituído pelo Decreto Nº 276 de 02/12/2011). 

Decreto Nº 56 de 31 de 
Março de 2006 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 6.462, de 4 de julho de 
2002, que dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e 
demais Formas de Vegetação e dá outras providências, 

objetivando o incentivo à recuperação de áreas alteradas 
e/ou degradadas e à recomposição de reserva legal, para fins 

energéticos, madeireiros, frutíferos, industriais ou outros, 
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mediante o repovoamento florestal e agroflorestal com 
espécies nativas e exóticas e dá outras providências. 

Decreto Nº 2.593 de 27 
de Novembro de 2006 

Altera a redação do decreto nº 857,  
de 30 de janeiro de 2004. 

Decreto Nº 746 de 27 de 
Dezembro de 2007 

Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA. 

Decreto Nº 1.025 de 5 
de Junho de 2008 

Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Educação 
Ambiental – PEAM e dá outras providências. 

Decreto Nº 276 de 02 de 
Dezembro de 2011 

Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 
substituindo o Decreto nº 2.070, de 20 de fevereiro de 2006. 

Decreto Nº 566 de 4 de 
Outubro de 2012 

Dispõe sobre os procedimentos relativos ao momento do 
pagamento do licenciamento ambiental e da outorga do uso 
da água nas atividades produtivas desenvolvidas nas áreas 
dos pequenos proprietários ou de posse rural familiar e que 

tenham projetos junto ao Programa Pará Rural e  
dá outras providências. 

Decreto Nº 886 de 31 de 
Outubro de 2013 

Adesão do Estado do Pará ao Pacto Nacional pela gestão 
das Águas, nos termos estabelecidos pela Resolução ANA nº 

379, de 21 de março de 2013. 

Decreto N° 1.076 de 24 
de Junho de 2014 

Institui, no âmbito do Estado do Pará, os Comitês Gestor e 
Operacional do Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Água – “ÁGUA PARA TODOS”, e dá outras 
providências. 

Decreto Nº 1.227 de 13 
de Fevereiro de 2015 

Regulamenta a Lei nº 8.091, de 29 de dezembro de 2014, 
que institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e 

Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Hídricos – TFRH e o Cadastro Estadual de 

Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de 
Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – CERH. 

Resolução Nº 09 de 18 
de Outubro de 2010 

Dispõe sobre os usos que independem de outorga (Altera a 
Resolução CERH no 9, de 12/02/2009). 

Resolução Nº 1 de 26 
de Março de 2007 

Institui as Câmaras Técnicas de Assuntos Legais e 
Institucionais, do Plano Estadual de Recursos Hídricos e de 
Capacitação e Educação Ambiental dos Recursos Hídricos. 

Resolução Nº 2 de 14 
de Fevereiro de 2008 

Estabelece a composição das Câmaras Técnicas de 
Câmaras Técnicas de Assuntos Legais e Institucionais, do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos e de Capacitação e 

Educação Ambiental dos Recursos Hídricos. 

Resolução Nº 3 de 3 de 
Setembro de 2008 

Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos 
e dá outras providências. 

Resolução Nº 4 de 3 de 
Setembro de 2008 

Dispõe sobre a divisão do estado em regiões hidrográficas e 
dá outras providências. 

Resolução Nº 5 de 3 de 
Setembro de 2008 

Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e  
dá outras providências. 

Resolução Nº 6 de 3 de 
Setembro de 2008 

Dispõe sobre o Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos e 
dá outras providências. 

Resolução Nº 7 de 3 de 
Setembro de 2008 

Dispõe sobre a Capacitação, Desenvolvimento Tecnológico e 
Educação Ambiental em recursos hídricos e  

dá outras providências. 

Resolução Nº 8 de 17 
de Novembro de 2008 

Dispõe sobre a Declaração de Dispensa de Outorga e  
dá outras providências. 

Resolução Nº 9 de 12 
de Fevereiro de 2009 

Dispõe sobre os usos que independem de outorga. 
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Resolução Nº 10 de 03 
de Setembro de 2010 

Dispõe sobre os critérios para análise de Outorga Preventiva 
e de Direito de Uso de Recursos Hídricos e dá outras 

providências. 

Resolução Nº 11 de 03 
Setembro de 2010 

Dispõe sobre o cadastro estadual de usuários de recursos e 
dá outras providências. 

Resolução Nº 12 de 18 
de Novembro de 2010 

Regulamentação do Sistema Estadual de Informações sobre 
Recursos Hídricos. 

Resolução Nº 13 de 04 
de Maio de 2011 

Estabelece as diretrizes a serem adotadas nos 
procedimentos de solicitação de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos relacionados às atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental. 

Instrução Normativa Nº 
03 de 26 de Março de 

2014 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos específicos 
para o protocolo de processos de solicitação de Outorga 

Preventiva, Outorga de Direito, Renovação e Dispensa de 
Outorga, no âmbito do Estado do Pará, e dá outras 

providências. 

Instrução Normativa Nº 
01 de 15 de Maio de 

2015 

Dispõe sobre a inscrição no Cadastro Estadual de Controle, 
Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de 

Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos do Pará – 
CERH/PA, bem como sobre a Declaração de Uso de 

Recursos Hídricos e recolhimento da Taxa de Controle, 
Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de 

Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos do Pará – 
TRFH e dá outras providências. 

Instrução Normativa Nº 
55 de 11 de Outubro de 

2010 

Dispõe sobre os procedimentos referentes aos requerimentos 
de concessão de Outorga Preventiva e de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos no âmbito desta Secretaria, revoga a IN nº 
31/2009 e dá outras providências. 

Instrução Normativa Nº 
31 de 7 de Outubro de 

2009 

Dispõe sobre os procedimentos e critérios para a concessão 
da Outorga Prévia e da Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos (Revogada pela IN nº 55, de 11/10/2010). 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

Outro empecilho encontrado é atribuído ao período eleitoral em meio ao qual se iniciam os 

trabalhos do PERH/PA: as páginas de diversos órgãos e programa, como o caso do Pará 

2030, estão com acesso limitado e não permitindo a aquisição de dados ou outras 

informações que poderiam ser úteis à construção do estudo em questão. 

Dando, portanto, continuidade ao processo de construção da base de dados a ser utilizada 

na elaboração do PERH/PA, foram discernidos a partir das lacunas identificadas os dados 

passíveis de obtenção apenas com envio de ofício, sendo estes apresentados na Tabela 

3.5. 

Ressalta-se, como já exposto anteriormente, que tal listagem de fontes, informações e 

estudos é preliminar e passível de alterações, já que a atividade de levantamento e 

conseguimento de dados ocorre ao longo de toda a elaboração do PERH/PA, sendo 

aperfeiçoada conforme verificada a carência de informações específicas na base de dados. 
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Tabela 3.5 – Informações necessárias passíveis de ofício 

Domínio Órgão responsável Dados Tipo de dado Ano 

Federal 

Agência Nacional de Águas – 
ANA 

Cadastro Nacional de Recursos Hídricos - CNARH: Cadastros de usuários 
de recursos hídricos de águas superficiais e/ou subterrâneas 

Tabela 
Mais 
atual 

possível 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Tocantins- Araguaia (2009-2025): 
Disponibilização dos arquivos do plano, já que apenas o relatório síntese foi 

possível obter via internet 
Documento 2009 

Estudos Hidrogeológicos para a Gestão das Águas Subterrâneas da região 
de Belém 

Documento 2018 

Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL 

Informações vetoriais e tabulares dos reservatórios das UHEs, PCHs ou 
CGHs instaladas ou em qualquer estágio no estado 

Tabela e dados 
vetoriais 

Mais 
atual 

possível 

Companhia Nacional de 
Abastecimento - CONAB 

Produções agrícolas que se tenha registro no Pará Tabela 
Série 

histórica 

Estimativas das áreas de cultivo por município, das áreas irrigadas e das 
demandas de água para a produção agrícola por área irrigada 

Tabela e dados 
vetoriais se 
disponíveis 

Mais 
atual 

possível 

Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos - CNRH 

Legislações e Resoluções Documento - 

Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM 

Dados dos processos minerários cadastrados no Estado do Pará; 
Informações de produção e valor fornecidas pelas empresas de mineração 

instaladas no Estado 

Tabela e dados 
vetoriais 

Mais 
atual 

possível 

Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias – Embrapa 

Informações relacionadas à atividade agropecuária no Pará e projeções do 
setor porventura realizadas 

Tabela 
Série 

histórica 

Fundação Oswaldo Cruz – 
FIOCRUZ 

Dados e informações sobre as condições de saúde da população paraense 
relacionadas às doenças de veiculação hídrica 

Tabela 
Mais 
atual 

possível 

Instituto Evandro Chagas 
Dados e informações sobre as condições de saúde da população paraense 

relacionadas às doenças de veiculação hídrica 
Tabela 

Mais 
atual 

possível 
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Domínio Órgão responsável Dados Tipo de dado Ano 

Instituto Nacional de Meteorologia 
- INMET 

Informações das estações instaladas no Pará Tabela 
Série 

histórica 

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA 

Informações relacionadas à atividade agropecuária no Pará e projeções do 
setor porventura realizadas 

Tabela 
Série 

histórica 

Ministério da Integração – MI 
Dados do Departamento de Obras Hídricas – Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica 
Tabela 

Mais 
atual 

possível 

Ministério de Turismo – MTur 
Relação dos pontos turísticos voltados à exploração dos recursos hídricos ou 

a conservação de bacias hidrográficas do estado 
Documento e tabela - 

Serviço Geológico do Brasil – 
CPRM 

Informações sobre poços no Pará 
Tabela e dados 

vetoriais se 
disponíveis 

Mais 
atual 

possível 

Universidade Federal do Pará – 
UFPA 

Estudos e pesquisas realizadas relacionadas aos recursos hídricos no 
estado 

Documento, tabela e 
dados vetoriais se 

disponível 
- 

Estadual 

Companhia de Saneamento do 
Estado do Pará – COSANPA 

Dados relativos aos sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário Tabela 
Mais 
atual 

possível 

Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CERH 

Legislações e Resoluções Documento - 

Federação das Indústrias do Pará 
– FIEPA 

Dados históricos de crescimento industrial/mineração no Estado por setor e 
projeções de crescimento, estudos técnicos, índices ou indicadores 

considerados relevantes para monitoramento do setor quanto aos recursos 
hídricos 

Documento, tabela e 
dados vetoriais 

- 

Série histórica da taxa de crescimento do PIB estadual, de desemprego, da 
taxa de inflação, da balança comercial, da dívida pública do Estado, receitas 
estaduais, dos gastos estaduais e projeções econômicas nos mais diversos 

setores porventura elaboradas 

Documento, tabela e 
dados vetoriais 

Série 
histórica 

Instituto Federal do Pará – IFPA 
Estudos e pesquisas realizadas relacionadas aos recursos hídricos no 

estado 

Documento, tabela e 
dados vetoriais se 

disponível 
- 
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Domínio Órgão responsável Dados Tipo de dado Ano 

Museu Paraense Emílio Goeldi – 
MPEG 

Estudos e pesquisas realizadas relacionadas aos recursos hídricos no 
estado 

Documento, tabela e 
dados vetoriais se 

disponível 
- 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agropecuário e 

de Pesca – SEDAP 

Programa Pará 2030: Dados sobre a economia atual e prospectiva do 
estado, bem como os incentivos para o desenvolvimento e os resultados 

esperados 

Documento e tabela 
se disponível 

- 

Informações relacionadas à atividade agropecuária no estado, sobre a 
produção pesqueira, projeções das atividades pecuárias e pesqueiras; 
relações de obras de infraestrutura hídrica realizadas para incentivar a 

produção 

Documento e tabela 
se disponível 

- 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, 

Mineração e Energia – SEDEME 

Dados históricos de crescimento industrial/mineração no Estado por setor e 
projeções de crescimento porventura existentes, estudos técnicos, índices ou 

indicadores considerados relevantes para monitoramento do setor quanto 
aos recursos hídricos e informações econômicas do Estado 

Documento e tabela - 

Secretaria de Desenvolvimento e 
Obras Públicas – SEDOP 

Informações relacionadas à infraestrutura de recursos hídricos e planos e 
projetos relacionados aos recursos hídricos, porventura desenvolvidos pela 

Secretaria. 
Tabelas 

Mais 
atual 

possível 

Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – 

SEMAS 

Legislação federal e estadual relacionada com a gestão de recursos hídricos, 
informações vetoriais e georreferenciadas do Zoneamento Ecológico-

Econômico, das unidades de conservação existentes no Pará, de biomas, de 
fauna e flora presentes em cada unidade de conservação, relatórios anuais 
ou periódicos, informações e dados sobre o registro de passivos ambientais 
no estado, shapefiles de hidrografia e bacias hidrográficas a serem utilizadas 
na elaboração do PERH, estudos sobre a disponibilidade hídrica do estado e 

das regiões que o compõe, dados completos dos processos de outorgas 
cadastrados de águas superficiais e/ou subterrâneas, tanto de captação 

como de lançamento, série histórica de monitoramento quali-quantitativo de 
postos fluviométricos e pluviométricos no estado e demais estudos técnicos 

realizados e relevantes ao PERH 

Documento, tabela e 
dados vetoriais 

- 
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Domínio Órgão responsável Dados Tipo de dado Ano 

Secretaria de Turismo – SETUR 

Relação dos pontos turísticos voltados à exploração dos recursos hídricos ou 
a conservação de bacias hidrográficas do estado e estudos técnicos 

realizados e relevantes quanto aos recursos hídricos ou a conservação de 
bacias hidrográficas de futuras unidades. 

Documento e tabela - 

Universidade do Estado do Pará – 
UEPA 

Estudos e pesquisas realizadas relacionadas aos recursos hídricos no 
estado 

Documento, tabela e 
dados vetoriais se 

disponível 
- 

Municipal 

Sistemas Autônomos de Água e 
Esgoto – SAAEs 

Dados relativos aos sistemas municipais de abastecimento e de 
esgotamento sanitário 

Tabela 
Mais 
atual 

possível 

Defesa civil municipal Informações relacionadas aos eventos extremos registrados nos municípios 
Documento e tabela 

se disponível 
Série 

histórica 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 
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4. PROPOSIÇÃO DAS BASES METODOLÓGICAS PARA ELABORAÇÃO DO PERH/PA 

Este capítulo consiste na apresentação dos conceitos norteadores para a elaboração do 

PERH/PA, com suas respectivas metodologias que serão aplicadas em cada atividade 

descrita. 

Para fins de melhor organização e condução das atividades do Plano, foi apresentado e 

protocolado um ofício (5293 - COB 01/2018) junto a SEMAS/PA propondo mínimos ajustes e 

alterações no cronograma físico. O mesmo foi aprovado pela SEMAS no dia 13 de julho de 

2018 e com isso as atividades descritas abaixo seguem o novo cronograma físico. 

Esse ofício mencionado encadeou-se de uma reunião inicial do PERH/PA, que ocorreu 

presencialmente entre a equipe-chave da COBRAPE e o Grupo Técnico (GT) no dia 20 de 

junho de 2018 na sede da SEMAS/PA em Belém/PA. 

 

4.1. Detalhamento das atividades e metodologias a serem desenvolvidas no 

Produto 02: Diagnóstico 

O diagnóstico dos recursos hídricos do estado do Pará será baseado em dados secundários 

disponíveis e atualizados. As fontes utilizadas irão considerar dados bibliográficos, 

documentais e cartográficos de fontes oficiais, como instituições e organizações 

relacionadas ao estado do Pará, seja por âmbito local, estadual ou federal. 

Serão apresentadas análises de questões institucionais, legais, políticas, econômicas e 

demográficas sobre o estado. Além disso, será retratado a situação atual do estado 

relacionado às disponibilidades e demandas hídricas, uso e ocupação do solo e a qualidade 

da água. 

 

4.1.1. Diagnóstico da dinâmica social, econômica, ambiental, política, legal e 

institucional do Estado 

Para a elaboração do PERH/PA será compreendida a caracterização da dinâmica social, 

econômica, ambiental, política, legal e institucional da região do estado do Pará, bem como 

a identificação dos atores e segmentos setoriais estratégicos a serem envolvidos no 

processo de mobilização do plano e na gestão dos recursos hídricos. 

Faz-se necessária a identificação das lideranças dos segmentos representativos, como: 

governo, setores usuários da água e entidades civis atuantes ou com potencial de parceria 

para o processo de comunicação e de mobilização social, considerando as populações 

tradicionais: indígenas e quilombolas. 

Para atingir o conhecimento global dos elementos que compõe esse estudo, serão 

consideradas informações bibliográficas, documentais e cartográficas que sejam provindas 

de fontes oficiais, organismos do âmbito local, regional, estadual ou federal, por meio de 

dados secundários. 

Com a integração dos elementos citados é possível a compreensão da estrutura da 

sociedade nas 7 (sete) Macrorregiões Hidrográficas (MRHs) as quais são formadas a partir 
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de 26 Unidades Hidrográficas de Planejamento (UPLANs)2. A seguir é descrito como se 

dará a abordagem de cada um dos elementos, a fim de obter-se o diagnóstico geral do 

estado do Pará o qual subsidiará o seguimento dos estudos que compreendem o PERH/PA. 

 

4.1.1.1. Aspectos Físicos 

a) Clima 

No desenvolvimento da caracterização do clima do estado do Pará será realizada análises 

dos fatores climáticos da região, as quais irão estabelecer uma classificação utilizando-se 

como base o método de Köppen. 

Ademais, serão utilizadas informações do portal Hidroweb referente à Agência Nacional de 

Águas (ANA) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) visando apresentar as séries 

históricas de dados meteorológicos. 

b) Geologia 

A caracterização geológica do estado será realizada considerando a descrição da 

compartimentação tectônica local, compreendendo as províncias estruturais, tais 

informações são de grande relevância quando se trata da hidrogeologia regional. Também 

serão descritas as unidades litoestratigráficas3, as quais compõe a base sobre a qual se 

situam os aquíferos existentes. 

As fontes de informações a serem utilizadas compor-se-á principalmente do Relatório de 

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Pará (2008) e arquivos shapefile do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM). 

O diagnóstico será representado por meio de figuras, compondo-se de mapas temáticos e 

cortes interpretativos que facilitem a compreensão da geologia. 

c) Geomorfologia 

A caracterização geomorfológica tem como objetivo definir e descrever as formações 

morfológicas superficiais na região, que além de permitir o planejamento do processo de 

produção e ocupação do espaço, possui grande influência hidrológica e hidrogeológica. 

Serão incorporadas informações disponibilizadas pelo Simpósio Nacional de Geomorfologia 

(SINAGEO, 2012), mapa temático de geomorfologia do estado do Pará disponível pelo IBGE 

e os dados, informações e produtos do Serviço Geológico do Brasil, fornecidos pelo portal 

da GeoSGB da CPRM comtemplando arquivos raster e vetoriais. 

d) Relevo 

A descrição do relevo será realizada mediante a utilização de modelos digitais do terreno 

(MDT), analisadas com auxílio do software ArcGIS, e também com mapas de isometria. As 

fontes de dados para geração destes mapas serão principalmente arquivos shapefile do 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

                                                
2
 Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Política de Recursos Hídricos do Estado do Pará, 2012. 

Governo do Pará. 
3
 Serviço Geológico do Brasil. Programa Geologia do Brasil – Integração, Atualização e Difusão de 

Dados da Geologia do Brasil, 2008. Geologia e Recursos Minerais do Estado do Pará. 
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e) Recursos Minerais 

Sobre os recursos minerais do estado do Pará, compreenderá essa caracterização a 

elaboração de mapas ilustrativos, tabelas, gráficos e descrições referentes às principais 

substâncias e fontes produtoras minerais existentes na região. 

Para esse diagnóstico, serão utilizadas informações dos relatórios do Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) – DNPM, relatórios e arquivos shapefile 

disponibilizados no GeoSGB (CPRM), consultas ao Plano de Mineração do Estado do Pará 

(2014-2030), dentre outras fontes secundárias disponíveis. 

f) Meio Biótico – Fauna e Flora 

Considerando o estudo do meio biótico, serão incorporadas descrições dos biomas 

existentes no estado do Pará, caracterizando a diversidade de ecossistemas existentes, as 

unidades de vegetação bem como as respectivas espécies existentes em cada uma das 

unidades. 

Serão identificadas e mapeadas todas as Unidades de Conservação da região que possuem 

proteção legal tanto no nível federal como em nível estadual, sendo descritos os principais 

remanescentes que justificaram a criação das mesmas. 

As áreas ambientais que não possuem proteção legal, porém abrigam importantes valores 

de fauna e flora serão também identificadas por meio de informações a serem compiladas e 

que estão disponíveis pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), World Wildlife Fund (WWF), 

Fundação Biodiversitas e BirdLife International. 

Considerando a Agenda Verde/SEMAS4, que é responsável pela formulação e execução da 

política florestal, de forma a promover a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento 

sustentável dos recursos naturais renováveis, serão incluídos dados históricos da área 

desmatada no estado. 

No que tange aos ecossistemas aquáticos, a caracterização partirá de dados limnológicos 

secundários, elaborados em escala estadual. Serão analisadas as informações disponíveis 

tanto no meio abiótico, quanto no meio biológico, pesquisando dados referentes tanto a rios 

(ambientes lóticos), quanto a lagos e represas (ambientes lênticos). 

Serão desenvolvidos mapeamentos e análises dos ecossistemas existentes com elevada 

biodiversidade, espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

De maneira geral, considerando a caracterização biótica de fauna e flora no estado, as 

principais fontes de informação a serem consultadas, são: o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), estudos e arquivos da Agência Nacional de Águas (ANA), o Projeto de Mapeamento 

Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MapBiomas), “Atlas da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção em Unidades de Conservação Federais”, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do 

Pará (SEMAS), a Associação Brasileira de Limnologia (ABLimno), Grupo de Ecologia 

Aquática da Universidade Federal do Pará (GEA-UFPA) e Instituto de Desenvolvimento 

                                                
4
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Sistema de Monitoramento do Estado 

do Pará. SIG Monitoramento Pará. Disponível em: <https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ 

monitoramento/#/>. Acesso em out/2018. 
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Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), dentre demais dados 

disponíveis para consulta. 

g) Hidrografia e Hidrogeologia 

A caracterização da hidrografia compreenderá um inventário de todo sistema hidrográfico 

compreendido no estado, destacando-se os principais rios e afluentes de cada uma das 

bacias hidrográficas. 

O estudo hidrogeológico consistirá na descrição de cada um dos sistemas aquíferos 

presentes no estado do Pará, no qual serão incluídas as características litológicas, 

espessuras, tipo de porosidade, características dos limites, parâmetros hidráulicos 

conhecidos e uma síntese das características dos poços e sondagens existentes. 

Com a caracterização hidrogeológica será possível definir os balanços dos sistemas 

aquíferos com os dados mais atualizados possíveis, de forma que possa ser feita uma 

avaliação realista das disponibilidades de recursos hídricos. A hidrogeologia será 

complementada com mapas ilustrativos da situação piezométrica, fluxos, inventários de 

pontos de água, áreas de recarga e descarga e dados de vazões específicas. 

As fontes consultadas serão: Sistema de Informações de Águas Subterrâneas do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM) e arquivos shapefile da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Também serão incorporadas informações referentes às águas minerais, tratando-se dos 

dados e estudos de diferentes órgãos, nas esferas federal, estadual e municipal. Em 

especial, serão consultados dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

e Secretária do Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). 

h) Passivos Ambientais 

Será realizado o levantamento de informações sobre os passivos ambientais na região do 

estado que estejam localizados em Áreas de Reserva Legal, Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e Áreas de Uso Restrito que se mostrem significativos e tenham reflexos 

negativos aos recursos hídricos do Pará. Ainda, serão incorporados ao diagnóstico os 

impactos causados por meio de atividades desenvolvidas na região que acarretem a 

formação de acúmulos de passivos. 

A apresentação do diagnóstico se dará por meio de tabelas e mapeamento das áreas que 

contém passivos ambientais, através de arquivos vetoriais, baseando-se em Estudos de 

Impacto Ambiental (EIAs), disponibilizados no website da Secretária de Estado do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), com informações de empreendimentos diretamente 

ligados aos recursos hídricos, bem como os impactos provenientes de diversas obras de 

engenharia presentes no estado, como usinas hidrelétricas, mineradoras, dentre outros. 

 

4.1.1.2. Aspectos Demográficos 

Primeiramente será realizada a análise da evolução histórica da ocupação do estado do 

Pará, identificando as áreas de influência dos primeiros núcleos urbanos e fluxos de bens, 

bem como a tendência de concentração e polarização, identificando regiões submetidas às 

pressões demográficas mais intensas, movimentos migratórios internos e externos e demais 

informações relacionadas à ocupação populacional. 
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Objetivando subsidiar a identificação de demandas e a elaboração dos prognósticos, a 

evolução dos aspectos demográficos será analisada com base na agregação dos dados por 

município, pelos seus distritos (ou subdivisões equivalentes) a fim de apresentar a 

caracterização por Macrorregiões Hidrográficas (MRHs). 

A caracterização da demografia do Pará contemplará análises da evolução dos parâmetros 

demográficos local, considerando o histórico de dados a partir do ano de 1980, 

compreendendo informações sobre a população em suas diversas categorias (urbana, rural, 

total, sexo e etnia). 

Também serão incorporadas informações sobre a densidade demográfica, taxa de 

urbanização, mortalidade infantil, óbitos por ocorrência e por residência e número de 

domicílios urbanos, estabelecendo um comparativo dos índices mencionados com a 

situação global de demais estados e do Brasil. 

Os dados estatísticos serão obtidos por meio do IBGE, da Fundação Amazônia de Amparo a 

Estudos e Pesquisas (FAPESPA) e demais dados secundários disponíveis que couberem 

ao tema. 

 

4.1.1.3. Aspectos Socioeconômicos 

a) Atividades Econômicas 

Considerando o contexto socioeconômico será analisada a evolução dos indicadores de 

desenvolvimento e crescimento do estado do Pará, compreendendo a evolução econômica 

e relacionando as atividades locais com os usos e impactos gerados aos recursos hídricos 

da região, a fim de criar cenários alternativos posteriormente. 

Irão compor o diagnóstico os dados referentes à taxa de evolução de empregos e condições 

sociais, incluindo índices da taxa de pobreza, estudos dos setores produtivos, de comércio e 

de serviços, e demais índices que retratem a situação socioeconômica da região. 

As atividades econômicas do estado serão definidas mediante descrição dos principais 

indicadores econômicos (evolução do PIB total do Pará, evolução do PIB anual per capita, e 

a participação do PIB dos municípios paraenses pertencentes às distintas regiões 

hidrográficas). O estudo ainda será composto pela descrição do quadro econômico do 

estado incluindo os setores primário, secundário e terciário. Todos os índices serão 

confrontados à realidade do desenvolvimento e crescimento do restante do país. 

Será considerado nessa análise a divisão das MRHs, contemplando levantamentos, 

consolidação e análise de dados obtidos em documentos históricos, estatísticas temporais e 

em estudos de regionalização, com ênfase no estudo realizado pelo IBGE. Ademais será 

descrita a rede de influência das cidades, para caracterizar a polarização regional. Serão 

incorporados os índices Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e além dessas 

informações o estudo compreenderá dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudo e 

Pesquisas (FAPESPA). 

b) Educação 

Também fará parte da composição do diagnóstico a evolução da educação básica na região 

do estado considerando os dados dos últimos anos disponíveis, compreendendo as faixas 

etárias, as matrículas escolares, meios de comunicação existentes e outras informações que 
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componham o tema. Além das consultas em informações do IBGE e FAPESPA, serão 

incluídas as informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação do Pará 

(SEDUC). 

Com relação à educação ambiental, no que diz respeito principalmente à questão dos 

recursos hídricos, serão avaliadas as ações para conscientização de forma integrada 

visando a utilização racional desse recurso. Serão consultados os programas elaborados 

pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

c) Padrões Culturais 

Esse item compreende a avaliação da situação atual e a forma de organização dos padrões 

culturais existentes no estado do Pará, identificando os grupos de representantes dos 

padrões culturais e antropológicos da região, contemplará ainda, a relação dos padrões 

culturais com os processos produtivos existentes, como por exemplo, as atividades de 

garimpo, pesca e demais pequenas produções locais. 

Serão incorporadas informações das comunidades indígenas e quilombolas e demais etnias 

que se mostrarem relevantes nas regiões do estado, compreendendo dados das áreas dos 

territórios, quantidade de famílias instaladas e respectivos municípios onde estão situadas. 

Os dados serão apresentados em tabelas resumos, utilizando cadastros referentes ao 

Instituto de Terras do Pará (ITERPA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Fundação 

Amazônia de Amparo a Estudo e Pesquisas (FAPESPA) e demais fontes que disponibilizem 

informações sobre o assunto. Serão mapeadas as áreas com as populações indígenas e as 

organizações existentes que as representam dentro do Pará, utilizando arquivos shapefile 

da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

d) Regularização Fundiária 

A regularização fundiária do estado compreenderá a descrição do setor produtivo da região, 

fatores que a caracterizam, a realidade atual dentre outras informações pertinentes. Serão 

utilizadas informações do Instituto de Terras do Pará (ITERPA). 

e) Mineração e Garimpo 

Considerando as principais atividades desenvolvidas no estado, mineração e garimpo, serão 

levantadas maiores informações sobre as mesmas, a fim de identificar os impactos 

significativos gerados aos corpos d’água da região, contemplando quantidade e qualidade, 

definindo as principais fontes poluidoras bem como áreas que estejam instaladas às 

margens de rios. 

Com relação à mineração serão abordados os métodos utilizados nos processos de lavra e 

além dos impactos causados, também serão compreendidos os benefícios gerados pela 

atividade e como é realizado o controle ambiental. 

A atividade garimpeira será estudada a fim de identificar as áreas relevantes na região do 

estado, bem como os principais impactos causados aos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, além da avaliação da contaminação dos corpos d´água por resíduos 

provenientes da atividade. Como consulta, serão utilizados levantamentos e cadastros 

realizados pelo estado do Pará e municípios pertencentes ao estado, Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Agência Nacional de Mineração 



 

38 

(ANM), Plano Nacional de Mineração (2030) do Ministério de Minas e Energia e Plano de 

Mineração do Estado do Pará da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Mineração e Energia (SEDEME). 

f) Pesca e Aquicultura 

Serão estudados ainda os setores pecuaristas, de pesca e aquicultura, determinando itens 

como localização e caracterização das atividades, sejam essas de categoria artesanal ou 

industrial. Será verificada a evolução da prática no estado e suas bacias hidrográficas, suas 

tradições, bem como seu papel na economia regional e estadual. 

As espécies de peixes serão identificadas conforme sua espécie, diferenciando as exóticas 

e de interesse econômico, as unidades de beneficiamento, estações de piscicultura e 

terminais pesqueiros inseridos na área. Os cadastros de outorgas Estadual e Federal 

servirão de base para a determinação da demanda para este setor, que será 

complementada por consultas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará e a 

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). 

g) Lazer 

Será caracterizado o potencial turístico e de lazer associado à exploração dos recursos 

hídricos no contexto estadual e a infraestrutura de suporte às atividades relacionadas ao 

meio, através de consultas à Secretaria de Estado de Turismo do Pará (SETUR) e às 

Prefeituras Municipais e demais órgãos ligados ao setor. 

 

4.1.1.4. Uso e Ocupação do Solo 

Para a caracterização da superfície terrestre que compõe cada região do estado será 

realizado o estudo do uso e ocupação do solo, considerando os aspectos físicos, químicos, 

ecológicos ou biológicos que compreendem a cobertura do solo, como exemplo tem-se a 

superfície urbana, cobertura florestal, dentre outras, e sua atual aplicação socioeconômica 

que envolve os tipos de usos, por exemplo, o uso industrial, comercial, recreativo e outros. 

Para isso, serão estudados de forma conjunta os seguintes aspectos: solo, superfícies de 

água, vegetação, instalações e atividades humanas. O estudo de uso e ocupação do solo do 

estado do Pará será concentrado, sobretudo na descrição da ocupação urbano-industrial e 

agropecuária presente, com objetivo de avaliar e diagnosticar o impacto que a existência e 

prática destes setores exercem sobre os recursos hídricos do estado. 

a) Uso Urbano-industrial 

Será elaborado um estudo que compreenderá a descrição e inventário das concentrações 

urbanas, essas serão categorizadas conforme a variabilidade presente no estado do Pará. 

Ainda, serão classificadas as zonas de maior densidade populacional, compreendendo as 

principais metrópoles, capitais regionais e núcleos rurais do estado. 

As atividades industriais serão analisadas por meio do perfil produtivo e a dinâmica espacial 

da indústria do estado, incluindo a elaboração de mapas, a fim de indicar essas áreas e os 

tipos de setores que compõe a atividade industrial, de modo que possibilite sua 

interpretação, as informações também serão expostas em tabelas resumo. 
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Propõe-se estipular padrões de proporcionalidade entre a população urbana e a 

concentração de estabelecimentos industriais, assim como as outras informações já 

mencionadas, será apresentada em forma de mapas que ilustrem e auxiliem a compreensão 

e visão global da situação do estado do Pará. 

O gerenciamento dessas informações possibilita verificar as fontes de desperdícios (urbanos 

e industriais), caso houver, que eventualmente ameacem a qualidade dos recursos hídricos 

além de identificar os locais onde existe elevada demanda hídrica. 

b) Uso Agropecuário 

Sabe-se que nos últimos anos as atividades relacionadas ao setor agropecuário 

intensificaram-se, as atividades agrícolas deixaram de somente serem típicas explorações 

pecuárias extensivas ligadas ao solo, para explorações pecuárias intensivas, não 

necessariamente ligadas ao solo. Essas transformações na produção agropecuária geraram 

muitos benefícios socioeconômicos, no entanto, também resultaram importantes problemas 

de caráter ambiental. 

Boa parte da problemática ambiental provém da contaminação difusa, gerada a partir de 

atividades agrícolas, um tipo de contaminação muito complexa e muito difícil de combater. 

Ademais, a contaminação difusa também tem sua grande parte procedente dos resíduos 

gerados nas novas práticas de pecuária extensiva. 

 Agricultura 

A agricultura resulta em diversos benefícios para a população, sendo fundamental para a 

alimentação humana e seu desenvolvimento. Nas últimas décadas o uso de insumos 

(fertilizantes e fitossanitários) tem sofrido intensificação, visando aumentar a produtividade. 

O uso excessivo destes produtos é o que torna a agricultura uma das principais fontes de 

contaminação difusa, tanto em zonas de irrigação como de sequeiro. O caráter difuso deste 

tipo de contaminação dificulta sua quantificação e atribuição a um determinado território. 

Os resultados das atividades agrícolas prejudicam os mananciais superficiais e 

subterrâneos, podendo-se dizer que essa atividade é a que mais contribui para a 

degradação das terras úmidas. A agricultura é responsável por 40% da economia do Pará5, 

assim faz se necessária a realização de um estudo sobre os cultivos existentes, incluindo os 

métodos de exploração aplicado no estado. Esse diagnóstico subsidiará a proposição de 

programas com medidas específicas relativas à gestão e exploração dos cultivos de 

irrigação, que tenham como objetivo o controle da contaminação difusa. Estas decisões 

devem se inspirar em práticas mais adequadas de ordenação que permitam o 

desenvolvimento local, aumentando a produtividade, sem esquecer a proteção do meio 

ambiente. 

Será apresentada a situação atual com relação aos cultivos existentes, a área destinada aos 

mesmos, o uso de fertilizantes e sua classificação como cultivo extensivo ou intensivo, bem 

como a localização dos postos de coleta de embalagens de agrotóxicos, com informações 

consultadas no Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV). 

                                                
5
 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. ADEPARÁ, 2017. Disponível em: 

<http://www.adepara.pa.gov.br/artigos/agricultura-%C3%A9-respons%C3%A1vel-por-quase-40-da-

economia-do-par%C3%A1>. Acesso em out/2018. 
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No que se refere ao enfoque hídrico, também serão analisados os tipos de cultivos de 

irrigação existentes. Para isso, serão descritas suas características quanto ao método de 

irrigação aplicado, seja superficial, por inundação, aspersão ou gotejamento; uso de 

fertilizantes, tipo de solo onde se localizam e a área destinada para seu cultivo. Estas 

características são fundamentais para determinar o impacto dos cultivos de irrigação na 

situação hídrica do estado, principalmente no que se refere à qualidade da água. 

As informações analisadas serão compiladas e apresentadas por meio de gráficos, tabelas 

resumo e mapeamentos, apoiando-se em imagens de satélite, arquivos shapefile e kmz do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

As fontes de dados para este estudo serão principalmente a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da pesca do Pará (SEDAP), a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 Pecuária 

A fim de caracterizar a atividade pecuária no estado do Pará de modo a obter uma visão 

clara do desenvolvimento desse setor, serão considerados os principais tipos de rebanhos 

existentes compreendidos na região, desta maneira, as informações serão compiladas em 

forma de tabelas, gráficos e mapas que objetivam representar a distribuição espacial dos 

diversos rebanhos existentes. 

Será analisada a expansão pecuária, pois esta poderia levar a ocupação de terras ainda não 

ocupadas pela pecuária extensiva, assim como a implantação de produções agrárias mais 

contaminantes. A partir desse diagnóstico, serão propostos programas de possíveis 

medidas específicas, com objetivo de melhorar ou evitar a degradação da qualidade da 

água. 

As informações referentes ao assunto serão consultadas principalmente da Fundação 

Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) e da Empresa Brasileira de 

Pesquisas (EMBRAPA). 

 Uso Atual do Solo 

Com a finalidade de obter a realidade mais atualizada possível referente aos diversos usos 

e ocupação do solo no estado do Pará, objetivando subsidiar a proposição de programas de 

manejo, conservação da biodiversidade e de recomposição da cobertura vegetal em áreas 

degradadas, será elaborada uma análise das principais atividades utilizando-se de usos do 

solo existentes de diferentes fontes disponíveis, e, se necessário, verificar localizações 

pontuais pelo meio de imagens de satélite obtidas no máximo do ano anterior ao início do 

estudo com resoluções compatíveis à escala exigida. 

A caracterização irá compreender as classes de áreas urbanas ou núcleos rurais, floresta, 

vegetação secundária, não floresta, desflorestamentos do ano em análise, agricultura anual, 

hidrografia (destacando-se as áreas de barragens e massas d‘água), mosaico de 

ocupações, pasto limpo, pasto sujo, regeneração com pasto, pasto com solo exposto, 

recursos minerais, área não observada e outros. 

Além das fontes de consulta citadas anteriormente, os dados desse item serão baseados 

especialmente no Projeto TerraClass (2010) do Instituto Espacial de Pesquisas Espaciais 
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(INPE) seguindo as orientações do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC – Decreto nº 

89.817 de 20 de Junho de 1984) para a escala mínima de 1:500.000. 

 

4.1.1.5. Infraestrutura existente 

a) Infraestrutura de Saneamento 

Considerando o total de municípios compreendidos no Pará, estes serão caracterizados 

quanto à infraestrutura de saneamento, compreendendo a área urbana e rural. Serão 

abordados nessa atividade os (i) sistemas de abastecimento de água (SAA), (ii) sistemas de 

esgotamento sanitário (SES), (iii) manejo e destinação dos resíduos sólidos, (iv) manejo de 

águas pluviais, bem como (v) informações da saúde pública. Para a caracterização e 

diagnóstico desse item serão utilizados primordialmente dados secundários. 

 (i) Sistema de Abastecimento de Água 

A caracterização e diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água (SAA) dos 

municípios serão elaborados de acordo com os dados disponíveis no Sistema de 

Informações sobre o Saneamento (SNIS), do último ano; dados informados pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), contidos no Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água6; e 

também informações disponibilizadas pela Companhia de Saneamento de Pará 

(COSANPA). 

A descrição dos SAA abordará o tipo de manancial abastecedor e estações de tratamento 

de água (ETAs) existentes, também serão apresentadas informações operacionais 

considerando a população total e urbana atendida com abastecimento de água, quantidade 

de ligações e economias ativas e perdas de água no sistema. 

 (ii) Sistema de Esgotamento Sanitário 

Os sistemas de esgotamento sanitário serão descritos e caracterizados, assim como os 

SAA, utilizando as fontes a seguir: Sistema de Informações sobre o Saneamento (SNIS), do 

último ano; dados informados pela Agência Nacional de Águas (ANA), contidos no Atlas 

Esgotos – Despoluição de Bacias Hidrográficas7; informações disponibilizadas pela 

Companhia de Saneamento de Pará (COSANPA). 

Nessa análise serão apresentadas informações operacionais dos SES como a população 

total e urbana atendida com esgotamento sanitário e volume de esgoto coletado e tratado, 

bem como o lançamento do mesmo nos corpos d’água. Considerando o Atlas Esgotos – 

Despoluição de Bacias Hidrográficas, ainda serão incorporados os estudos realizados para 

a melhoria dos sistemas. 

 (iii) Manejo e Destinação dos Resíduos Sólidos 

A caracterização dos resíduos sólidos dos municípios contidos no estado será realizada com 

base nas informações disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

                                                
6
 ANA. Agência Nacional de Águas. Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Águas, 2010. Disponível 

em: <http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx>. Acesso em ago/2018. 
7
 ANA. Agência Nacional das Águas. Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas, 2017. 

Disponível em <http://atlasesgotos.ana.gov.br/>. Acesso em ago/2018. 



 

42 

Saneamento (SNIS), do último ano, consulta ao Plano Estadual de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), além de 

planos, projetos e programas existentes que estejam disponíveis para consulta. 

Serão abordados nesse item tais informes: órgão responsável pela gestão municipal dos 

resíduos, unidades de processamento, fluxo e quantidade de resíduos gerados (por tipo de 

resíduo), tipos de coleta e disposição final. Essas informações serão compatibilizadas e 

utilizadas de modo que se apresente a situação mais atual sobre os resíduos sólidos no 

Pará. Esse diagnóstico também indicará possíveis pontos de contaminação por meio dos 

resíduos e situações agressivas, quanto ao seu grau de agressão, sobre a quantidade e 

qualidade das águas superficiais, e demais riscos que possam atingir mananciais 

subterrâneos da região. 

A fim de complementar a caracterização e obter maiores informações poderá também ser 

aplicado um questionário juntamente com os ofícios de solicitação de dados, ao órgão 

responsável pelos resíduos sólidos de cada município para coletar maiores detalhes sobre o 

serviço. 

 (iv) Manejo de Águas Pluviais 

Serão utilizados como referência para a descrição da drenagem urbana, dados disponíveis 

pela Defesa Civil e com o mesmo propósito de enriquecer a caracterização e diagnóstico da 

drenagem urbana do estado do Pará, respeitando a escala compatível para o estudo. Será 

abordada a proporção de municípios que apresentam atendimento à população com relação 

à drenagem urbana, também será avaliada as possíveis contaminações causadas por esse 

sistema. Caso houver, também serão incorporados planos, projetos e programas existentes 

que estejam acessíveis para consultas relacionados a esse item. 

 (v) Informações sobre a Saúde Pública 

O levantamento de informações relacionadas a doenças será obtido através do banco de 

dados do Ministério da Saúde (DATASUS), as quais estão disponibilizadas em nível 

municipal. O diagnóstico compor-se-á com informações sobre as doenças relacionadas ao 

saneamento básico dos municípios compreendidos no Pará. 

Para análise das ocorrências será considerado o período dos últimos 5 anos que 

apresentem dados para consulta, assim será possível a verificação da evolução dos casos 

registrados. Ao diagnóstico serão incorporados os Programas e Ações relacionados à saúde 

disponibilizados pelo Governo do Estado do Pará. 

b) Sistema Viário e de Transportes  

Será realizada a caracterização e situação da infraestrutura de transporte no estado 

considerando a malha viária, aeroportos, ferrovias, terminais rodoviário, hidroviários e de 

cargas. Com relação ao transporte hidroviário serão identificadas as possibilidades de 

utilização dos cursos d’água para o desenvolvimento desse setor. 

A consulta terá como base as informações disponíveis no Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), considerando o Plano Hidroviário Estratégico (2013). 
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c) Setor Elétrico 

No Setor Elétrico, será analisada a capacidade instalada para geração de energia 

hidrelétrica no estado. Para isso será elaborado um quadro descritivo de todas as UHEs e 

PCHs existentes com informações de potência gerada, volume de reservatório, usos, 

vencimento das concessões, dentre outras, desde que obtidas. O quadro utilizará como 

referência os dados do Banco de Informação de Geração8 (BIG) gerenciado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Serão avaliadas também as alternativas de uso múltiplo das águas dos reservatórios, os 

planos de expansão do setor elétrico no estado, e os programas do setor, com o objetivo de 

determinar o comprometimento dos recursos hídricos regionais para o atendimento à 

demanda desse setor a partir do levantamento, consolidação e análise de dados obtidos 

junto às instituições fornecedoras e órgãos controladores oficiais. 

4.1.1.6. Análise do contexto legal e institucional da Gestão dos Recursos 

Hídricos no Estado 

Este item objetiva apresentar um panorama geral do atual Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, avaliando a matriz institucional e legal vigente, no que se refere à 

elaboração do PERH/PA. 

Os aspectos legais e institucionais estão em sua maioria, representados pelo conjunto de 

leis, editados pelos governos federal e estadual, incluindo as resoluções e deliberações dos 

Conselhos de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacias Hidrográficas (quando existente). 

Destaca-se que esse item da Base Metodológica não constitui no diagnóstico relativo 

referente a esse tema, mas sim num compilado de informações visando contextualizar e 

embasar o início dos trabalhos a serem realizados no PERH/PA. 

A administração das águas será levantada junto ao arranjo institucional da gestão dos 

recursos hídricos atualmente existentes e que compreende respectivamente aos seguintes 

órgãos: 

 Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (SRHU/MMA); 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

 Agência Nacional de Águas (ANA); 

 Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Pará (CERH/PA), Estado do 

Amazonas, Mato Grosso, Tocantins e demais estados que fazem divisa com o 

estado do Pará; 

 Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA); 

 Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA); e 

 Serviços municipais autônomos, prefeituras municipais e empresas privadas 

responsáveis por serviços de saneamento básico no Estado. 

O diagnóstico apresentará a avaliação dos aspectos legais e institucionais vigentes no 

estado, compreendendo a multiplicidade de instituições intervenientes à gestão dos recursos 

hídricos, tendo por objetivo identificar as dificuldades e obstáculos a serem superados para 

a correta utilização das ferramentas geradas pelo PERH/PA. 

                                                
8
 ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Banco de Informações de Geração – BIG, 2016. 

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em ago/2018. 
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Conforme as pesquisas relacionadas aos dados secundários e, principalmente, na consulta 

direta às instituições (União, Estado, Estados limítrofes e municípios), será construído um 

Quadro Institucional de Referência para o estado do Pará, detalhando as atribuições de 

cada instituição na gestão dos recursos hídricos. 

Esta pesquisa não se limitará às instituições públicas, mas também contemplará o setor 

privado. Além de identificar as atribuições, será feita uma análise das interfaces entre as 

mesmas, identificando potenciais sinergias e, também, potenciais conflitos de atuação. 

A perspectiva Político-Econômica interagirá junto aos aspectos institucionais e legais da 

gestão dos recursos hídricos, pela organização política, econômica e social existente nas 

bacias. Nas atividades relativas ao diagnóstico do Plano, os elementos aqui compreendidos 

serão complementados e atualizados. 

a) Análise do contexto legal e institucional da Gestão dos Recursos 

Hídricos 

Devido ao crescimento da população e o desenvolvimento acelerado da economia, houve a 

necessidade de se pensar na gestão ambiental e dos recursos hídricos. Objetivando a 

conservação da água tanto nos aspectos quantitativos quanto qualitativos, em 8 de janeiro 

de 1997, foi criada a Política Nacional de Recursos Hídricos através da Lei Federal n° 9.433. 

Esta tem como objetivo assegurar que a água possa ser controlada e utilizada em 

quantidade e em qualidade satisfatória pelos usuários atuais e gerações futuras. Com essa 

política, foi estabelecida uma gestão integrada, com participação de órgãos estaduais, 

municipais e da sociedade civil. 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH) e estabeleceu os seus instrumentos, entre os quais se 

destacam os Planos de Recursos Hídricos, definidos como planos diretores que visam a 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Porém, alguns estados brasileiros antes da criação 

da Lei, no início dos anos 90, elaboraram Leis e Planos que contemplam a gestão de 

Recursos Hídricos. 

Segundo o Art. 1° da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão dos recursos hídricos 

deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, deve ser descentralizada, ou seja, ter 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades e, ainda, a bacia 

hidrográfica como unidade territorial para implantação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Após a Lei Federal, o Estado do Pará aprovou a Lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 

2001, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituí o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. Segundo esta, é 

competência do Poder Executivo Estadual elaborar a proposta do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos em conformidade com a Política Nacional de Recursos Hídricos e com os 

demais Planos Nacionais e Setoriais relacionados aos Recursos Hídricos, além de implantar 

e gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, o qual deve ser 

compatibilizado com o Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, conforme 

disposto na Lei Federal nº 9.433/1997. 
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A Política Estadual de Recursos Hídricos definiu o Plano Estadual de Recursos Hídricos que 

está previsto no Capítulo IV e deverá conter os seguintes elementos: 

I. objetivos e diretrizes gerais visando ao aperfeiçoamento do 
Sistema de Planejamento Estadual e Inter-regional de Recursos 
Hídricos; 

II. inventário e balanço entre disponibilidade e demanda, atual e 
futura, dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com 
identificação de conflitos potenciais; 

III. diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, considerando 
os aspectos físicos, biológicos, antrópicos, sociais e ambientais; 

IV. análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução 
de atividades produtivas e de modificações dos usos e padrões 
de ocupação do solo; 

V. estudo de balanço hídrico, desenvolvimento tecnológico e 
sistematização de informações relacionadas com os recursos 
hídricos; 

VI. metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e 
melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

VII. medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e 
projetos a serem implantados para atendimento de metas 
previstas; 

VIII. propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, 
com vistas à proteção dos recursos hídricos; 

IX. prioridades para a outorga de direito de uso; 

X. diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos; 

XI. diretrizes e critérios para o rateio do custo das obras e 
aproveitamento dos recursos hídricos de interesse comum ou 
coletivo; 

XII. controle da exploração de recursos minerais em leito e margens 
de rios; 

XIII. diretrizes para implantar, obrigatoriamente, os planos de 
contingência contra lançamentos e/ou derramamento de 
substâncias tóxicas ou nocivas em corpos de água, observado o 
disposto na Lei Federal 9.966, de 28 de abril de 2000; 

XIV. propostas de enquadramento dos corpos de água em classes de 
usos preponderantes; 

XV. diretrizes para o transporte fluvial nos cursos de água onde haja 
tráfego de embarcações; 

XVI. estudos de gestão de águas subterrâneas, compreendendo a 
pesquisa, o planejamento, o mapeamento da vulnerabilidade à 
poluição, a delimitação de áreas destinadas a sua proteção, o 
controle e o monitoramento. 
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A Lei ainda prevê, segundo o Art. 8, que os Planos de Bacias Hidrográficas serão 

elaborados pelas respectivas Agências de Bacias Hidrográficas com atualizações periódicas 

de no máximo 4 (quatro) anos, e aprovados pelo respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. 

O § 1°, discorre que, na inexistência da Agência de Bacia Hidrográfica, os Planos de Bacias 

Hidrográficas poderão ser elaborados pelo órgão gestor dos recursos hídrico do Estado e 

aprovados pelos respectivos Comitês. 

No § 2°, na inexistência do Comitê de Bacia, os Planos de Bacias Hidrográficas poderão se 

aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). 

Para gerir a demanda referente aos Recursos Hídricos do Estado do Pará, foi criada em 

1988, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), a qual 

executava essa gestão de forma indireta por meio do Núcleo de Hidrometeorologia (NHM). 

Através da Lei de n° 5.752/1993, o órgão foi reorganizado e desmembrado da SECTAM, 

passando a ter a denominação de Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA). 

Em 2001, com a criação da Lei Estadual supracitada, a Política Estadual e o Sistema de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos passaram a ser factíveis, juntamente com os 

instrumentos de gestão e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). A gestão de 

recursos hídricos no Estado apresentou maior destaque com a vigência da Lei Estadual n° 

7.026/2007, que alterou a Lei n° 5.752/1993, e com a assinatura do Decreto n° 746, do dia 

27 de dezembro do mesmo ano, que aprovou o regimento interno da SEMA e criou a 

Diretoria de Recursos Hídricos como um dos elementos que compõe esta. 

No ano de 2015, uma nova estrutura administrativa foi instituída pelo Governo, por meio da 

Lei Estadual n° 8.096/2015, passando a ser denominada como Secretaria do Estado do 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), órgão responsável pela gestão ambiental 

integrada, compartilhada e eficiente, compatível com o desenvolvimento sustentável, 

assegurando a preservação, a conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida. 

Em 19 de junho de 2018, foi ainda instituída a da Lei Estadual 8.633, a qual altera, inclui e 

revoga dispositivos da Lei nº 5.752/1993; altera, inclui e revoga dispositivos da Lei nº 

6.963/2007, que dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da 

Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) e do Fundo Estadual de Desenvolvimento 

Florestal (FUNDEFLOR); altera dispositivos da Lei nº 8.096/2015, que dispõe sobre a 

estrutura da administração pública do Poder Executivo Estadual; cria o Fundo de 

Compensação Ambiental do Estado do Pará (FCA); cria a Gratificação de Desempenho de 

Gestão Ambiental (GDGA). 

Com as mudanças previstas pela Lei Estadual n° 8.096, a Diretoria de Recursos Hídricos 

passou a ser denominada, de Diretoria de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

(DIREH), vinculada à Secretaria Adjunta de Gestão de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos (SAGRH), a qual está diretamente subordinada à hierarquia mais alta da atual 

SEMAS. A DIREH é composta por 2 (duas) coordenações e suas respectivas gerências 

descritas a seguir. 
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 Coordenadoria de Regulação (COR), composta por 2 (duas) 

gerências: 

Gerencia de Cadastro e Cobrança (GECAD) 

Responsável pelo gerenciamento do Cadastro Estadual de Recursos Hídricos, controlando e 

acompanhando o pagamento da Taxa Hídrica (TFRH), também faz a gerência das 

informações presentes no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos (CNARH), no Sistema 

de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), bem como o Cadastro de Barragens de 

Acumulação de Água no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB). 

Gerencia de Outorga (GEOUT) 

É responsável por emitir atos autorizativos de uso de recursos hídricos em corpos d’água de 

domínio do Estado ou em rios federais quando delegados pela União; especificar os 

requisitos e subsidiar a estruturação e a implementação dos procedimentos de outorga; 

avaliar as prioridades identificadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica para aplicação dos 

recursos oriundos da cobrança; realizar análise técnica dos processos de outorga, sob o 

ponto de vista da eficiência e da racionalidade do uso da água pelo empreendimento; 

realizar vistorias para subsidiar análises técnicas dos pleitos de outorga; especificar os 

requisitos e subsidiar a estruturação e a implementação dos procedimentos de outorga. 

 Coordenadoria de Planejamento e Apoio à Gestão de Recursos 

Hídricos (CIP), compostas por 3 (três) gerências: 

Gerencia de Apoio a Gestão Participativa (GEAP) 

Responsável por apoiar o processo de gestão participativa dos recursos hídricos que têm 

como representantes o poder público, usuários e sociedade civil. Considerando as suas 

principais competências, estão a elaboração e execução de programas e projetos voltados à 

educação ambiental de maneira integrada, em parceria com vários setores sociais, além de 

realização de campanhas educativas com o objetivo de conscientização no uso dos 

recursos hídricos. 

Gerência do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (GESIR) 

Responsável pelo gerenciamento do portal do Sistema Estadual de Informações sobre 

Recursos Hídricos (SEIRH), atuando na supervisão e atualização dos conteúdos publicados 

no portal, no qual estão disponibilizadas informações e produtos relacionados à gestão de 

recursos hídricos no Pará, com destaque para as ações e produtos desenvolvidos pela 

SEMAS. Também participa da coleta, tratamento, armazenamento, atualização e 

disseminação de informações sobre recursos hídricos, bem como, presta apoio técnico em 

geoprocessamento no âmbito da Diretoria de Recursos Hídricos (DIREH), além de atender a 

solicitações externas, fornecendo ao público, de acordo com os dados disponíveis na 

diretoria, informações sobre a gestão de recursos hídricos no Estado. 

Gerência de Planos e Enquadramento (GEPLEN) 

É responsável formalmente pela promoção e desenvolvimento de dois importantes 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos n° 6.381/2001, que são os Planos 

de Recursos Hídricos e o Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes. 
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O organograma a seguir (Figura 4.1) apresenta a estrutura da Diretoria de Planejamento e 

Gestão de Recursos Hídricos (DIREH), pertencente à SEMAS. 

Figura 4.1 – Organograma DIREH 

 

FONTE: SEMAS/PA, 2018. 

 

Outro fato importante de ser destacado na história da gestão de recursos hídricos do Estado 

do Pará foi a publicação da Lei Estadual n° 6.105/98, a qual dispõe sobre a conservação e 

proteção dos depósitos de águas subterrâneas na região. A importância dessa lei se deve 

ao Estado depender dos aquíferos para grande parte do abastecimento. O Aquífero Alter do 

Chão, cuja ocorrência está localizada na região centro-norte, se destaca, no entanto, o 

Aquífero Barreiras, situado na maior parte da região litorânea, com exceção da Ilha de 

Marajó, também é considerado relevante ao Estado. 

É importante citar a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 16, 

de 8 de maio de 2001, que regulamenta a outorga de uso dos recursos hídricos e atribui à 

ANA a responsabilidade pela concessão de outorgas em rios de domínio federal. O 

Regulamento do Sistema de Outorga das águas de domínio do Estado foi estabelecido pela 

Lei n° 6.381, referente à Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio da Resolução n° 

003/2008 e do Decreto Estadual n° 1.367/2008, a fim de realizar a gestão das águas, tendo 

como unidade de planejamento a bacia hidrográfica. 

Observando cronologicamente a evolução da gestão dos recursos hídricos no Estado do 

Pará, nota-se que desde o ano de 1988 muitas medidas legais foram tomadas a fim de 
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instituir uma gestão eficiente das águas. Alguns dos marcos históricos importantes estão 

representados na Figura 4.2 a seguir, a qual expõe a criação e evolução de políticas e leis 

estaduais. 

Figura 4.2 – Marcos Legais da Evolução da Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Pará 
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FONTE: Adaptado de SEMAS/PA, 2018. 
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Com relação aos Comitês de Bacias Hidrográficas, a Política Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, instituída pela Lei n° 9.433/97, em seu Capítulo III, prevê, as diretrizes 

para os Comitês de Bacias Hidrográficas, onde está definido que: 

 Art. 37, os comitês de bacias hidrográficas terão como área de atuação a totalidade 

de uma bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica de tributário do curso da água 

principal da bacia, ou de tributário desse tributário, ou ainda, grupo de bacias ou sub-

bacias hidrográficas contíguas. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Pará, por meio da Resolução n° 

004 de 03 de setembro de 2008, definiu a divisão do estado em regiões hidrográficas. A 

divisão considera 07 (sete) Macrorregiões Hidrográficas, estas: Costa Atlântica-Nordeste, 

Tocantins-Araguaia, Xingu, Portel-Marajó, Tapajós, Baixo Amazonas e Calha Norte. 

No Art. 49, da Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado, a instituição de Comitês de 

Bacias Hidrográficas em rios de domínio do Estado será efetivada por ato do Governador, 

mediante proposição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

Para atender as políticas nacional e estadual de recursos hídricos, que definem a atuação 

dos comitês de bacias hidrográficas, a Gerência de Apoio à Gestão Participativa (GEAP), 

componente da Coordenadoria de Planejamento, Informação e Apoio à Gestão de Recursos 

Hídricos do Estado (CIP), propõe estratégias e mecanismos ao apoio à criação, instalação e 

funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica. Esses comitês deverão fazer uma gestão 

adequada da água de acordo com as diversidades existentes em cada bacia. Compõe cada 

comitê, representantes do Poder Público, sociedade civil organizada e dos usuários de 

recursos hídricos. 

Portanto, destaca-se a inexistência de Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) no Estado do 

Pará, desta maneira, a elaboração do PERH/PA fomenta a institucionalização de CBHs 

visando a deliberação sobre a gestão das águas do Estado. Serão consideradas no decorrer 

do estudo, as bacias hidrográficas dos estados limítrofes. Os Comitês de Bacias 

Hidrográficas existentes dos estados transfronteiriços ao Estado do Pará estão 

representados na Tabela 4.1 a seguir. 

Tabela 4.1 – Comitês de Bacias Hidrográficas Limítrofes 

Comitê 
Data de 
criação 

Órgão Deliberativo 

MATO GROSSO 

CBH dos Ribeirões Sapé e Várzea Grande  05/11/1997 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos 

(CEHIDRO) 

CBH Sepotuba  14/05/2010 

CBH da Margem Esquerda do Rio Cuiabá  13/09/2012 

CBH da Margem Esquerda do Baixo Teles 
Pires  

08/11/2012 

CBH do Rio São Lourenço 08/11/2012 

CBH dos Afluentes do Alto Araguaia 21/03/2013 

AMAZONAS 

CBH do Rio Tarumã 19/10/2009 
Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos 
(CERH/AM) 

CBH Puraquequara 09/08/2014 
Secretaria de Estado 

de Mineração e 

http://www.meioambiente.am.gov.br/conselho-estadual-de-recursos-hidricos/
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Comitê 
Data de 
criação 

Órgão Deliberativo 

Recursos Hídricos 
(Semgrh)9 

TOCANTINS 

CBH do Rio Manuel Alves da Natividade 22/03/2011 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos do 
Estado do Tocantins 

(CERH/TO) 

CBH do Rio Formoso do Araguaia 22/03/2011 

CBH do Entorno do Lago de Palmas 07/11/2011 

CBH dos Rios Lontra e Corda 10/10/2013 

CBH dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza 22/03/2018 

MARANHÃO 

CBH do Rio Munim 21/11/2013 Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos 

(CONERH/MA) CBH do Rio Mearim 21/11/2013 

FONTE: Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH, 2018) e Comitês de Bacias Hidrográficas do 

Tocantins (CBH/TO, 2018)
10

. 

 

Além das interfaces legais e institucionais de nível federal e o sistema de gerenciamento de 

recursos hídricos do Estado do Pará, também serão incluídos ao estudo os sistemas de 

gerenciamento dos estados limítrofes, elaborando-se um panorama da implantação e 

desempenho dos instrumentos de gestão, buscando identificar conflitos e proposição de 

soluções. Também serão incorporados estudos existentes em esfera federal, como o Plano 

Estratégico Tocantins-Araguaia e o Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Margem 

Direita do Amazonas, e demais outros estudos que possam vir impactar nas águas 

paraenses, visando identificar as intervenções e proposições relevantes ao PERH/PA, 

buscando a compatibilização de interesses dos estados e países vizinhos, bem como dos 

usuários, de maneira a apontar possíveis pontos de conflitos ao uso da água e possíveis 

soluções. 

Será identificada e caracterizada a estrutura política do Estado do Pará, os atores sociais e 

econômicos existentes das MRHs, principalmente no que se refere aos representantes de 

grupos com padrões culturais e antropológicos do estado, bem como usuários de água por 

meio de dados secundários (identificados nas consultas públicas), com base nos campos de 

atuação, articulações internas e externas do estado, etc., visando identificar conflitos ou 

tensões instaladas referentes ao uso dos recursos hídricos na bacia pelos grupos 

existentes. 

Essa atividade será completada explicando o desempenho que tais atores exercem na 

utilização e conservação dos recursos hídricos do Pará, identificando as lideranças dos 

segmentos representativos do governo, usuários da água e entidades civis atuantes, a fim 

de conhecer o modo de operação de cada um e alocá-los estrategicamente na bacia, 

considerando curto e longo prazo, para que nas etapas posteriores possam ser 

determinados papéis para cada um na implementação do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos do Pará (PERH/PA). 

                                                
9
 Disponível em: <https://blogdafloresta.com.br/instalado-comite-da-bacia-hidrografica-

puraquequara/>. Acesso em out/2018. 
10

 Disponível em: <https://www.cbhto.com.br/>. Acesso em out/2018. 

https://pt-br.facebook.com/pages/Comit%C3%AA-das-Bacias-do-Entorno-do-Lago-CBHEL/422662337832388
http://www.sema.ma.gov.br/lista_arquivos?/8/CONERH
http://www.sema.ma.gov.br/paginas/view/menu.aspx?id=783&p=3328
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b) Instrumentos de Gestão 

A despeito de serem suficientemente explícitos os dispositivos que tratam dos Instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei Federal nº 9.433/97, Capítulo IV, arts. 5º a 

27, sua remissão é necessária a fim de constar no plano de trabalho e na formulação do 

PERH/PA; porém, algumas considerações se fazem necessárias, no âmbito dos aspectos 

institucionais e legais, que conduzem à identificação e às virtualidades de cenários, que 

devem ser considerados, tanto nos esforços de diagnóstico, como para o próprio 

estabelecimento do Plano Estadual. 

Nesse contexto, são instrumentos declarados na legislação da política estadual de recursos 

hídricos do Estado do Pará: 

“Capítulo IV 

Dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos 

Seção I – dos Planos de Recursos Hídricos 

Seção II – do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes, 
segundo os Usos Preponderantes da Água 

Seção III – da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 

Seção IV – da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 

Seção V – da Compensação a Municípios 

Seção VI – do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos 

Seção VII – da Capacitação, Desenvolvimento Tecnológico e 
Educação Ambiental.” 

 

Os instrumentos de gestão estão diretamente relacionados uns aos outros, além de serem 

complementares. A implementação dos mesmos deve ocorrer de maneira conjunta para que 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos (SINGREH) atue com mais efetividade. 

O planejamento deve ocorrer no âmbito da elaboração do PERH/PA, sendo que a 

implementação/estruturação dos demais instrumentos deverá ser prevista pelo programa de 

investimentos nele contido. A Figura 4.3 a seguir apresenta a relação existente entre os 

instrumentos e o Sistema de Gestão. 
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Figura 4.3 – Interdependência e Complementaridade dos Instrumentos de Gestão 

 

FONTE: Adaptado de ANA, 2002. 

 

Assim, a Tabela 4.2 a seguir apresenta a existência desses instrumentos mencionados na 

legislação estadual. Na sequência serão comentados alguns desses instrumentos acima 

citados. 

Tabela 4.2 – Existência dos Instrumentos na Legislação do Estado do Pará 

Instrumento 
Lei n° 

6.381/2001 
Observações 

Plano Estadual de Recursos 

Hídricos 
Sim Instrumento citado Cap. IV, Seção I, Art. 6°. 

Planos Diretores de  

Recursos Hídricos 
Sim Instrumento citado Cap. IV, Seção I, Art. 5°.  

Sistema Estadual de Informações Sim Instrumento citado Cap. IV, Seção VI.  

Enquadramento dos corpos d’água Sim Instrumento citado Cap. IV, Seção II.  

Outorga do direito de uso Sim Instrumento citado Cap. IV, Seção III.  

Cobrança pelo uso Sim Instrumento citado Cap. IV, Seção IV. 

Compensação a municípios Sim  Instrumento citado Cap. IV, Seção V. 

Capacitação, Desenvolvimento 

Tecnológico e Educação 

Ambiental 

Sim Instrumento citado Cap. IV, Seção VII 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

 Planos de Recursos Hídricos 

O Plano de Recursos Hídricos é um instrumento que estabelece as ações de proteção e 

recuperação das bacias hidrográficas e o controle sobre os usos da água, sendo concebidos 

para o país, para os estados e para as bacias hidrográficas. No âmbito estadual, ele 
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estabelece a política de água na bacia, orientando os usos da água e definindo as 

prioridades de ação. 

No PERH/PA, serão considerados os Planos que, de alguma forma, tem influência no Pará. 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foi aprovado pelo CNRH em 30 de janeiro 

de 2006, após amplo processo de planejamento participativo. É constituído pelos seguintes 

documentos principais: Síntese Executiva; Panorama e Estado dos Recursos Hídricos no 

Brasil (volume 1); Águas para o Futuro - Uma Visão para 2020 (volume 2); Diretrizes 

(volume 3); Programas Nacionais e Metas (volume 4). 

Embora o CERH tenha aprovado a Resolução nº 05, de 03 de setembro de 2008, que 

regulamenta a elaboração do PERH no Estado do Pará, o Estado ainda não foi contemplado 

com uma ferramenta tal de planejamento, com a definição de objetivos, metas e ações para 

manter a qualidade e a quantidade de água necessária aos usuários das bacias 

hidrográficas contidas no Pará. 

Tratando-se de bacias hidrográficas, não há existência de planos estratégicos de bacias no 

âmbito estadual. No entanto, ao longo do estudo serão descritas as principais contribuições 

que possam ser julgadas como relevantes dos Planos Estratégicos Tocantins-Araguaia e da 

Margem Direita do Amazonas. Também serão elencadas as implicações de cada Plano em 

relação ao Estado do Pará. 

 Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um instrumento de gestão previsto na 

Lei nº 9.433/97, o qual foi instituído no Pará pela Lei Estadual nº 6.381/2001 e 

regulamentado pela Resolução Federal nº 12/2010, e tem por intuito a criação de uma 

estrutura capaz de coletar, tratar, armazenar, recuperar e disseminar informações sobre os 

recursos hídricos e fatores relacionados à sua gestão. A implementação de um Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos tem como objetivo orientar a gestão e permitir a 

comunicação entre os órgãos gestores, estaduais e distrital, de modo a auxiliar o processo 

de tomada de decisões sobre os demais instrumentos preconizados pela Política Nacional 

de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433/97). Os sistemas de informações, devidamente 

implementados e articulados entre si, devem apoiar os sistemas de monitoramento 

hidrológico e de qualidade das águas, a avaliação da implementação do plano, os sistemas 

de outorga e de controle da efetivação do enquadramento proposto, dentre outras funções 

importantes relacionados ao sistema de gestão. 

O Governo do Pará, por meio da Resolução Federal n° 12/2010, regulamentou o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos do Pará (SEIRH/PA), gerenciado pela Diretoria de 

Recursos Hídricos (DIREH), com o objetivo de disponibilizar à sociedade informações sobre 

os recursos hídricos do Estado e outros dados. O objetivo da implementação dessa 

ferramenta é a coleta, tratamento, armazenamento e a disseminação de informações 

referentes aos recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Assim são 

disponibilizados, documentos, mapas, dados sobre bacias hidrográficas e questões afins 

sobre a gestão de recursos hídricos. 

Nesta etapa, serão descritas sugestões para aperfeiçoamento do sistema, destacando como 

um dos principais aspectos a integração dos sistemas de informação gerados no nível dos 

Estados, buscando padronizar o ambiente de comunicação de dados de uma forma eficaz 

que atenda a demanda de estudos voltados aos recursos hídricos, reduzindo retrabalhos e 
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favorecendo a automação de atividades que auxiliem na tomada de decisões por parte dos 

órgãos gestores. 

 Enquadramento dos Corpos D’Água 

Esse instrumento consta na Política Estadual de Recursos Hídricos, ele é citado na Seção 

III, Art. 9°, da Lei n° 6.381/2001. 

O Enquadramento dos Corpos de Água em Classes – segundo os usos preponderantes – é 

um dos instrumentos da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, que visa 

estabelecer metas de qualidade para os corpos de água a fim de assegurar os principais 

usos estabelecidos. 

As principais regulamentações para o enquadramento são resoluções do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente – CONAMA e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH: 

 A Resolução Conama nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 

d’água e as diretrizes para seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências; 

 A Resolução CNRH nº 91/2008, que estabelece os procedimentos gerais para o 

enquadramento dos corpos d’água superficiais e subterrâneos; 

 A Resolução CONAMA nº 396/2008, que estabelece o enquadramento das águas 

subterrâneas. 

O art. 9º da Lei Federal nº 9.433/97 é suficientemente explícito, a não ser na necessidade da 

observância da legislação ambiental cabível e aplicável, lembrada no seu art. 10º. Faz-se 

necessária, no entanto, ao aplicador desse instrumento, a leitura e o exame indispensável 

da Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que específica e qualifica os 

enquadramentos. 

Cabe destacar que o enquadramento dos corpos de água é estabelecido pela legislação 

ambiental, mas os procedimentos de enquadramento são definidos pela legislação de 

recursos hídricos, que corresponde a resolução CNRH n° 91. Segundo esta, que dispõe 

sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e 

subterrâneos: 

“Art. 2º O enquadramento dos corpos de água se dá por meio do 
estabelecimento de classes de qualidade conforme disposto nas 
Resoluções CONAMA n ° 357, de 2005 e n° 396, de 2008, tendo 
como referências básicas: 

I - a bacia hidrográfica como unidade de gestão; e 

II - os usos preponderantes mais restritivos. 

§ 1º O enquadramento de corpos de água corresponde ao 
estabelecimento de objetivos de qualidade a serem alcançados 
através de metas progressivas intermediárias e final de qualidade 
de água. 

§ 2º O processo de enquadramento pode determinar classes 
diferenciadas por trecho ou porção de um mesmo corpo de água, 
que correspondem a exigências a serem alcançadas ou mantidas 
de acordo com as condições e os padrões de qualidade a elas 
associadas. 
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§ 3º O processo de enquadramento deverá considerar as 
especificidades dos corpos de água, com destaque para os 
ambientes lênticos e para os trechos com reservatórios artificiais, 
sazonalidade de vazão e regime intermitente. 

§ 4º O alcance ou manutenção das condições e dos padrões de 
qualidade, determinados pelas classes em que o corpo de água for 
enquadrado, deve ser viabilizado por um programa para efetivação 
do enquadramento. 

§5º Para as águas subterrâneas de classe 4 é adotado o critério do 
uso menos restritivo. 

Art. 3º A proposta de enquadramento deverá ser desenvolvida em 
conformidade com o Plano de Recursos Hídricos da bacia 
hidrográfica, preferencialmente durante a sua elaboração, devendo 
conter o seguinte: 

I - diagnóstico; 

II - prognóstico; 

III - propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento; 
e 

IV - programa para efetivação. 

§ 1º A elaboração da proposta de enquadramento deve considerar, 
de forma integrada e associada, as águas superficiais e 
subterrâneas, com vistas a alcançar a necessária disponibilidade de 
água em padrões de qualidade compatíveis com os usos 
preponderantes identificados. 

§ 2º O processo de elaboração da proposta de enquadramento dar-
se-á com ampla participação da comunidade da bacia hidrográfica, 
por meio da realização de consultas públicas, encontros técnicos, 
oficinas de trabalho e outros.’ 

 

Destaca-se que o enquadramento é um processo decisório que envolve a qualidade da 

água, as cargas poluidoras e os custos para redução da poluição. Assim, o enquadramento 

busca garantir padrões de qualidade da água compatibilizados com os usos que dela se faz 

- ou se espera -, em equilíbrio com a capacidade de investimentos da sociedade, 

representada por governos e atores abrangidos. 

No PERH/PA serão apresentadas as diretrizes para a implantação e utilização dessa 

ferramenta, considerando os rios pertencentes ao Estado, tanto os que já possuem 

enquadramento bem como os que não possuem e serão alvo de proposições na 

implementação da mesma. 

 Outorga do Direito de Uso 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o instrumento legal que assegura ao 

usuário o direito de utilizar os recursos hídricos, porém não dá ao usuário a propriedade de 

água, mas o direito de seu uso. A outorga é um instrumento muito importante do qual fluem 

inúmeras situações que merecem análise uma vez que, sem ela, não haveria, inicialmente, 

a possibilidade do uso de outro instrumento seguinte como posto pela Lei Federal nº 

9.433/97, ou seja, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
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Todavia, esse instrumento tem como particularidade provir diretamente da Constituição 

Federal de 1988, que em seu art. 21, inciso XIX diz competir à União definir-lhe os critérios. 

Conforme a Lei Federal nº 9.433/97: 

“Art. 11 – O regime de outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 
acesso à água.” 

 

Desse modo, outorga é um ato administrativo de consentimento, concessão, aprovação ou 

beneplácito, que exige – obriga - a intervenção do Poder Executivo Federal (art. 29, inc. II, 

da Lei Federal nº 9.433/1997) e dos Poderes Executivos dos Estados e do Distrito Federal 

(art. 30, I da citada lei federal), a fim de manifestar vontade concessiva, como outorgante, 

ficando claro que a regulamentação dessa Lei Federal nº 9.433/97 indicará os critérios 

gerais de outorga e como estes critérios integrarão as Resoluções do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH constante do art. 35 da lei federal em foco. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-PA) por meio da Resolução nº 03, de 03 

de setembro de 2008, institui o sistema de outorga das águas do Estado do Pará e se 

destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando aos investidores o 

planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos. 

A Resolução n° 08, de 17 de novembro de 2008, dispõe sobre a declaração da dispensa de 

outorga e dá outras providências. Em seu Art. 1° discorre que, os responsáveis pelos 

empreendimentos considerados dispensados de outorga, conforme o art. 13 da Lei Estadual 

nº 6.381, de 25 de julho de 2001 e o art. 10 da Resolução do CERH nº 03, de 03 de 

setembro de 2008, deverão solicitar ao órgão gestor dos recursos hídricos, a Declaração de 

Dispensa de Outorga, em formulário próprio disponibilizado pelo órgão. No Art. 2°, a 

Declaração de Dispensa de Outorga, não isenta o usuário do Cadastro de Usuários de 

Recursos Hídricos, regulamentado pela Resolução do CERH nº. 006, de 03 de setembro de 

2008. 

A alteração da Resolução n° 09, de 12 de fevereiro de 2009, dispõe sobre os usos que 

independem de outorga e define em seu Art. 2° que, é considerada captação superficial 

insignificante aquela que não exceda a vazão máxima de 86 m³/dia, com vazão instantânea 

máxima de 1 L/s para qualquer tipo de uso. Para as áreas de escassez hídrica serão 

estabelecidos valores diferenciados definidos pelo órgão gestor, por último referente ainda 

sobre as captações superficiais, na ausência de definição das áreas e valores para regiões 

de escassez, será considerado o valor 0,5 L/s nas áreas definidas como tal no momento de 

análise pelo órgão gestor de recursos hídricos. 

Em seu Art. 3°, dispõe sobre as captações subterrâneas insignificantes aquelas que 

apresentem características: o abastecimento residencial unifamiliar; até o máximo e 40 

m³/dia para uso residencial e máximo de 5 m³/dia para os demais usos. 

A resolução n° 10 de 03 de setembro de 2009 dispõe sobre os critérios para análise da 

outorga preventiva e dá o direito de uso dos recursos hídricos. De acordo com o Capítulo III, 

estão sujeitos à outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos de domínio do 

Estado do Pará os usos previstos no Art.12 da Lei Estadual n° 6.381/2001. No Capítulo VI, 

Art. 14, § 3°, dispõe que, o padrão de vazão de referência para análise de disponibilidade 
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hídrica superficial dos pedidos de outorga é a vazão com permanência de 95%. Outras 

informações a respeito da outorga serão acrescentadas ao longo do estudo. 

 Cobrança pelo Uso 

A cobrança pelo uso da água é um instrumento de gestão e é uma das ferramentas das 

Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, juntamente com a outorga e os Planos 

de Bacias. 

A explicitação objetiva da Lei Federal nº 9.433/97 está presente também aqui, tanto para 

justificar o sentido da cobrança do uso dos recursos hídricos, quanto para a fixação dos 

valores a serem cobrados, sempre com remissão ao ato administrativo de outorga, que lhe 

dá causa definido pela administração pública e sua destinação ou aplicabilidade, como 

prioridade e em prol da bacia hidrográfica em que foram gerados: 

“ Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma 
indicação de seu real valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas 
e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a 
outorga, nos termos do art. 12 desta Lei. 

Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos 
recursos hídricos devem ser observados, dentre outros: 

I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume 
retirado e seu regime de variação; 

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as 
características físico-químicas, biológicas e de toxidade do afluente. 

Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia 
hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados: 

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras 
incluídos nos Planos de Recursos Hídricos; 

II - no pagamento de despesas de implantação e custeio 
administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é 
limitada a sete e meio por cento do total arrecadado. 

§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser 
aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo 
considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o 
regime de vazão de um corpo de água.” 

 

Importante, porém, é saber qual é a natureza jurídico-financeira dessa contraprestação. 

Assinala-se que o sistema de cobrança instituído pela Lei Federal nº 9.433/97 não tem 

natureza tributária, ou seja, não é imposto, taxa ou contribuição. A esse respeito ainda, o 
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Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, integrante do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelece que o CNRH seja o órgão competente 

para estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e 

para a cobrança de seu uso. 

 Compensação a Municípios 

A Lei Nacional nº 9.433/97 também prevê o mecanismo econômico da compensação 

financeira a municípios, citado no Inciso V do Art. 5º, apesar de ter sido vetado o Art. 24, da 

Seção V, que descrevia o perfil pretendido para este instrumento. Assim, em consequência, 

sua caracterização e posterior regulamentação ficaram em aberto. 

Apenas para registro a respeito, o Art. 24 tinha sido assim redigido: 

“Art. 24. Poderão receber compensação financeira ou de outro tipo 
os Municípios que tenham áreas inundadas por reservatórios ou 
sujeitas a restrições de uso do solo com finalidade de proteção de 
recursos hídricos. 

§ 1º A compensação financeira a Município visa a ressarcir suas 
comunidades da privação das rendas futuras que os terrenos, 
inundados ou sujeitos a restrições de uso do solo, poderiam gerar. 

§ 2º Legislação específica disporá sobre a compensação prevista 
neste artigo, fixando-lhe prazo e condições de vigência. 

§ 3º O disposto no caput deste artigo não se aplica: 

I - às áreas de preservação permanente previstas nos arts. 2º e 3º 
da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei nº 
7.803, de 18 de julho de 1989; 

II - aos aproveitamentos hidrelétricos.” 

Quanto ao veto, imposto pela Casa Civil da Presidência da República, as justificativas foram 

as seguintes: 

“O estabelecimento de mecanismo compensatório aos Municípios 
não encontra apoio no texto da Carta Magna, como é o caso da 
compensação financeira prevista no § 1º do art. 20 da Constituição, 
que abrange exclusivamente a exploração de recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica. 

A par acarretar despesas adicionais para a União, o disposto no § 2º 
trará como consequência a impossibilidade de utilização da receita 
decorrente da cobrança pelo uso de recursos hídricos para financiar 
eventuais compensações. Como decorrência, a União deverá 
deslocar recursos escassos de fontes existentes para o pagamento 
da nova despesa. 

Além disso, a compensação financeira poderia ser devida em casos 
em que o poder concedente fosse diverso do federal, como por 
exemplo, decisões de construção de reservatórios por parte do 
Estado ou Município que trouxesse impacto sobre outro Município, 
com incidência da compensação sobre os cofres da União." 
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Sob esta perspectiva, o PERH/PA apontará as diretrizes de como deverão ser 

encaminhadas as atuações referentes à compensação, estruturando as diversas 

possibilidades existentes, sempre em consonância com a legislação vigente. 

 Capacitação, Desenvolvimento Tecnológico e Educação 

Ambiental 

De acordo com o Art. 33 da Lei Estadual nº 6.381/2001, esse instrumento visa à criação de 

condições de conhecimento técnico e científico sobre a gestão de recursos hídricos. 

Conforme a Resolução CERH n° 7 de 03/09/2008 com base no Capítulo IV, Art 4º, inciso VII 

que define a Capacitação, Desenvolvimento Tecnológico e Educação Ambiental como 

instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos e sua importância para o Sistema 

Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SEGR, define para a criação e 

implementação dos programas: 

 

“Art. 3º Os programas de capacitação e desenvolvimento 
tecnológico devem visar à adaptação de técnicas de 
preservação, conservação, recuperação e reutilização da água, 
segundo as diferentes características regionais, buscando o 
aumento da eficiência no uso dos recursos hídricos.  

§ 1º. Os programas deverão ser elaborados pelas Agências de 
Bacia e aprovados pelo respectivo Comitê de Bacia 
Hidrográfica.  

§ 2º. No caso de ausência de Agência de Bacia, os programas 
deverão ser elaborados pelo Órgão Estadual Gestor dos 
Recursos Hídricos, devendo ser aprovados pelo respectivo 
Comitê de Bacia Hidrográfica.  

§ 3º. No caso de ausência de Comitê de Bacia Hidrográfica, os 
programas deverão ser elaborados pelo Órgão Estadual Gestor 
dos Recursos Hídricos ou pela Câmara Técnica de 
Capacitação e Educação Ambiental, devendo ser aprovados 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

§ 4º. As demais instituições legalmente instituídas, de atuação 
direta sobre os recursos hídricos do estado, podem contribuir 
para elaboração dos programas, mediante apresentação das 
propostas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou à 
Câmara Técnica de Capacitação e Educação Ambiental. 

Art. 4º A implantação dos programas deverá ser feita pelas 
Agências de Bacia, sob a supervisão e fiscalização do 
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. 

§ 1º. No caso de ausência de Agência de Bacia, os programas 
deverão ser implementados pelo órgão estadual gestor dos 
Recursos Hídricos, sob a supervisão e fiscalização do 
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. 

§ 2º. No caso de ausência de Comitê de Bacia Hidrográfica, os 
programas deverão ser implementados pelo órgão estadual 
gestor dos Recursos Hídricos, sob a supervisão e fiscalização 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.” 
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Considerando as diretrizes da rede de capacitação, desenvolvimento tecnológico e 

educação ambiental, tem-se conforme o Art. 7°: 

“I - Educação continuada; 

II - Capacitação de Recursos Humanos dos órgãos que compõem o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

III - Cenarização da demanda a médio e longo prazo; 

IV - Consideração conjunta dos fatores ambientais, tecnológicos e 

sociais; e V - Organização da cooperação interinstitucional.“ 

As bases metodológicas, de acordo com o Art. 10°, para a rede de capacitação, 

desenvolvimento tecnológico e educação ambiental, são: 

I - o levantamento dos órgãos e organismos envolvidos na gestão de 

recursos hídricos, instituições de ensino e seus respectivos cursos 

ligados à área de Recursos Hídricos;  

II - a pesquisa de campo para levantamento das reais necessidades 

de capacitação dos setores gestor, técnico e de usuários de recursos 

hídricos;  

III - a indicação do perfil do público-alvo: características do universo a 

ser atendido nos diversos níveis (gestores, técnicos, operadores e 

usuários), as categorias demandantes mais urgentes e as categorias 

que podem funcionar como colaboradoras dos programas;  

IV - a análise das necessidades apresentadas pelos gestores e 

setores usuários dos recursos hídricos;  

V - a definição de prioridades e níveis de qualificação necessários 

em função das necessidades; e 

VI - a elaboração imediata de um plano de ação. 

 

No decorrer do estudo, será elaborado um panorama da implantação dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos no estado do Pará e em suas bacias transfronteiriças, 

objetivando compatibilizar interesses, identificar possíveis conflitos de gestão e também 

propor soluções para a efetividade dos instrumentos contemplados na Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Pará. 

A elaboração do PERH/PA irá demandar grande esforço para a implementação da efetiva 

gestão, considerando os domínios federal e estadual, e ainda a integração à gestão dos 

estados limítrofes, considerando os Comitês Estaduais. 

 

4.1.2. Diagnóstico de Disponibilidades Hídricas 

Nesta fase, serão inventariados e estudados os recursos hídricos, superficiais e 

subterrâneos, com vistas à avaliação quantitativa e qualitativa de sua disponibilidade, com 
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base nas séries de vazões naturais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e nas 

redes de monitoramento mantidas pela Agência Nacional de Águas (ANA), pelo Estado do 

Pará e entidades públicas e privadas do Estado. 

A caracterização das disponibilidades hídricas será realizada segundo metodologias aceitas 

pelos órgãos gestores de recursos hídricos e em conformidade com os requisitos de 

qualidade estabelecidos para este Plano Estadual. 

As informações pluviométricas, fluviométricas, climatológicas, de qualidade da água e de 

sedimentos serão reunidas, avaliadas e processadas a partir de informações contidas em 

trabalhos já realizados por entidades públicas e por outros entes privados, complementadas 

por estudos e análises específicas a serem desenvolvidos. De início, as fontes de dados que 

serão consultadas e/ou confrontadas são: 

 Estudos do IBGE (Censo Demográfico, Censo Industrial, Censo Agropecuário, etc.); 

 Estudos da ANA – Agência Nacional de Águas; 

 SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento; 

 Monitoramento Climático do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia; 

 Companhias de Saneamento / Sistemas de Abastecimento Autônomos; 

 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH; 

 Cadastro de Outorgas do Estado (quando disponível); 

 Planos Estratégicos de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do 

Amazonas (2010-2030) e do Tocantins (2009 – 2025); 

 Planos Setoriais desenvolvidos no Estado do Pará. 

Outras fontes poderão, ainda, ser utilizadas para a complementação dos dados. 

Serão também apresentados elementos para subsidiar a análise sobre conflitos existentes e 

potenciais pelo uso da água, áreas de influência das atividades consumidoras e poluidoras, 

regiões com riscos de inundações e escassez, áreas essenciais para a manutenção e 

restauração da biodiversidade, bem como áreas mais promissoras para captação, entre 

outros elementos que subsidiam a gestão de recursos hídricos. 

O diagnóstico levará em conta o recorte geográfico do estado, agregando as informações 

por municípios, Unidades Hidrográficas de Planejamento (UPLANs) e Macrorregiões 

Hidrográficas (MRHs), em tabelas, mapas temáticos e textos explicativos. Ressalta-se que 

esta etapa é fundamental para a análise da compatibilização entre disponibilidades hídricas 

e as diversas formas de uso. 

Com isto será realizada uma avaliação das disponibilidades quali-quantitativas das águas 

superficiais e subterrâneas, incluindo cartas temáticas georreferenciadas que, em conjunto 

com funções matemáticas, estatísticas, gráficos, tabelas, dentre outros, permitam uma 

estimativa espacial e temporal da disponibilidade das águas do estado. 

 

4.1.2.1. Análise da rede de monitoramento hidrometereológico existente 

Nesta etapa serão levantadas todas as informações relativas à rede de monitoramento 

fluviométrico e pluviométrico no estado do Pará, de acordo com as informações disponíveis 

no Portal HidroWeb, o qual é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e oferece o acesso ao banco de dados que 
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contém todas as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN). 

Dentro da rede de monitoramento fluviométrico serão consideradas as informações 

referentes à qualidade das águas e aos sedimentos. Especificamente em relação à rede de 

monitoramento de qualidade de água será avaliada a compatibilidade com a rede do 

Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água – PNQA11 da ANA. 

Após o levantamento das redes de monitoramento existentes, será realizada a análise de 

suficiência da rede de monitoramento considerando, primordialmente, a densidade de 

postos fluviométricos, sedimentométricos, de qualidade da água e pluviométricos existentes. 

Apesar da dificuldade em se definir uma densidade ótima de estações fluviométricas e 

pluviométricas, a World Meteorological Organization (WMO) criou normas quanto à rede 

mínima de monitoramento, que são definidas segundo o tipo de estação e as características 

de relevo e de clima da região. Com isso, a análise da densidade do estado do Pará levará 

em consideração os critérios definidos pela WMO. 

 

4.1.2.2. Caracterização de barragens 

Para os estudos hidrológicos e suporte à avaliação da disponibilidade hídrica de cada bacia 

hidrográfica, é necessário o conhecimento de obras de infraestrutura hídrica, principalmente 

reservatórios de regularização de vazão, amortecimento de cheias ou perenização de 

cursos de água. Além das barragens de regularização de vazões, serão avaliadas as 

barragens existentes, em construção ou planejadas de mineração; de geração de energia; 

de abastecimento de água; de resíduos industriais e de outros usos relevantes. Essas obras 

serão levantadas e identificadas junto a secretarias de estado e órgãos estaduais e, ainda, 

órgãos federais como a ANA, o Ministério da Integração Nacional, CPRM, DNPM, ANEEL. 

Também serão pesquisadas empresas privadas que possuam informações referentes às 

barragens existentes no Pará. 

Caso as informações estejam disponíveis serão listados os seguintes dados: i) nome da 

barragem; ii) ano de construção e órgão responsável por sua manutenção e operação, tal 

qual a frequência das inspeções; iii) situação atual dos empreendimentos, com análise dos 

impactos nos recursos hídricos; iv) identificação da entidade fiscalizadora; v) categoria de 

risco, vi) classe de Dano Potencial Associado (DPA); vii) situação quanto a existência de 

Plano de Ação de Emergência (PEA), dentre outros. 

Há uma preocupação latente no que diz respeito ao rompimento de barragens, como 

aconteceu recentemente nos municípios de Paragominas e Altamira. Desta forma, será 

realizado um levantamento histórico de rompimentos, a partir dos dados disponíveis para 

análise. Ademais serão avaliados os órgãos responsáveis pela manutenção, operação e 

fiscalização das barragens e a situação atual dos empreendimentos. Além da avaliação das 

possíveis consequências no caso de rompimento, em relação à contaminação das águas 

superficiais ou subterrâneas, bem como à interferência na dinâmica do regime hidrológico. 

Uma importante referência e que será utilizada para esta atividade trata de estudos 

realizados para o Plano Nacional de Segurança Hídrica – PNSH realizado para a ANA, cujo 

objetivo foi exatamente o inventário de intervenções hídricas no país. Tal estudo já 
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apresenta, com a atualização de 2015, um inventário das obras no estado, tanto para 

aquelas existentes quanto para as previstas, ainda em fase de projeto ou ideia. 

Considerando a data anterior do estudo do PNSH, os estudos deste diagnóstico farão a 

atualização das obras de infraestrutura hídrica com base em novas pesquisas nos órgãos 

estaduais e federais. 

Todas as intervenções identificadas serão espacializadas e suas informações serão 

apresentadas de forma individual e sistematizadas por UPLAN. As informações disponíveis 

de vazões regularizadas pelos reservatórios existentes serão incorporadas aos estudos 

hidrológicos, permitindo apresentar a real disponibilidade hídrica para cada UPLAN. 

 

4.1.2.3. Disponibilidade Quantitativa 

O objetivo desta etapa é apresentar as estimativas de disponibilidades hídricas quantitativas 

superficiais no estado. Elas serão essenciais para possibilitar a elaboração de propostas de 

critérios de outorga de direitos de uso de água superficial e para o balanço entre 

disponibilidades superficiais e demandas hídricas, e as intervenções necessárias para 

compatibilizá-las. 

O diagnóstico da disponibilidade hídrica superficial do estado do Pará permitirá a 

determinação das vazões – expressas por diferentes parâmetros – existentes nos exutórios 

das principais bacias e em pontos notáveis selecionados. A variabilidade espacial será 

estabelecida mediante gráficos, tabelas e mapas que traduzam a variação de parâmetros 

representativos da disponibilidade hídrica natural ao longo da extensão de seus principais 

rios para diferentes parâmetros de vazão. 

Serão também analisadas as precipitações pluviométricas, com base nas séries de 

precipitações mensais, envolvendo a distribuição espacial e análises de tendências sazonais 

ou de longo prazo. 

Sabe-se que existe um estudo em andamento acerca da hidrologia no estado do Pará, 

realizada pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC). Este estudo 

pode ser aproveitado no refinamento das informações para tornar a estimativa das 

disponibilidades hídricas mais consolidada e precisa, ressaltando que a disponibilidade dos 

resultados deste estudo não poderá comprometer com o andamento do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. Antes mesmo de iniciar as estimativas de disponibilidades hídricas 

descritas neste item da metodologia, são consultados e verificados estudos relacionados no 

Pará para que os resultados sejam mais fidedignos possíveis. 

Inicialmente serão levantados os dados meteorológicos, climatológicos e fluviométricos 

mensais e diários do estado e de regiões vizinhas para a complementação dos dados. Para 

tanto, levar-se-á em consideração o banco de dados da ANA, complementado por 

informações obtidas de órgãos do governo do Estado, bem como de pesquisas e estudos já 

realizados na região, supracitados. 

Subsequentemente será realizada uma avaliação da hidrologia, compreendendo a 

determinação de vazões mínimas e médias de longo termo, de forma a caracterizar a 

disponibilidade hídrica em qualquer ponto do estado, bem como a determinação de vazões 

máximas, utilizando as metodologias já existentes. Além destes dados, caso a base de 

dados seja de boa qualidade, se dará uma atenção especial à determinação da curva de 
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permanência de vazões. É importante ressaltar que todas as vazões características também 

serão apresentadas em termos específicos, isto é, por valor unitário de área de drenagem. 

Esses resultados auxiliarão na determinação de eventos críticos, como secas, estiagens e 

nos estudos de controle de cheias, assim como na determinação de riscos de não 

atendimento das demandas. 

Em posse de todos os dados serão elaborados mapas espaciais para a visualização dos 

resultados através do Sistema de Informações Geográficas (SIG). No caso das informações 

correspondentes à interpolação de valores pontuais, serão utilizados os métodos de 

interpolação espacial mais adequados às variáveis em análise e que produzam superfícies 

contínuas e com boa qualidade de ajuste aos dados observados. Neste caso, os arquivos de 

saída são no formato de imagens raster. Em outros casos, as informações espaciais serão 

apresentadas em formato shapefile, do tipo polígonos, linhas ou pontos. Toda esta 

informação será incorporada ao banco de dados do PERH/PA. 

As análises sedimentológicas são realizadas através de dados das estações fluviométricas 

existentes, caso possuam dados. Também serão procurados estudos que tenham sido 

realizados no Estado. Caso não se encontrem informações, poderão ser utilizados dados de 

outras regiões com características semelhantes para avaliação. 

 Cálculo e avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea 

A definição de disponibilidade hídrica subterrânea admite diferentes interpretações e está 

ligada às finalidades de planejamento e gerenciamento das bacias. Considerando este fator, 

a avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas do estado do Pará passará 

primeiramente pela avaliação dos seguintes elementos: 

 Organização das bases de dados dos pontos de água (poços tubulares e outras 

fontes) já existentes e representação cartográfica georreferenciada das informações 

disponíveis sobre os pontos de água; 

 Realização de inventário hidrogeológico e levantamento do uso atual e das 

condições de utilização das águas subterrâneas para quantificação dos volumes 

atualmente explotados; 

 Análise e interpretação dos dados para avaliação do potencial e de disponibilidades 

hídricas subterrâneas; 

 Identificação das áreas de recarga e descarga das principais unidades aquíferas. 

 

A metodologia proposta para a determinação da disponibilidade hídrica subterrânea, 

considera que os volumes de água estão armazenados em reservas subterrâneas, que 

podem ser distinguidas em: (i) reservas reguladoras, renováveis ou ativas; (ii) reservas 

permanentes ou seculares; (iii) reservas totais ou naturais; e, (iv) reservas explotáveis. 

As reservas ativas representam a quantidade de água armazenada no aquífero e renovada 

anualmente a cada ciclo hidrológico (corresponde à recarga sazonal). Estas reservas são 

determinantes para a manutenção do escoamento de base dos rios. As reservas 

permanentes correspondem ao volume de água acumulado no aquífero, não variável em 

decorrência da flutuação sazonal da superfície potenciométrica. As reservas totais englobam 

as reservas permanentes e ativas, constituindo a totalidade de água presente nos aquíferos. 

As reservas explotáveis constituem a quantidade máxima de água que poderia ser extraída 

de um aquífero, sem riscos de prejuízo ao mesmo. 



 

67 

É relevante frisar que estas reservas de água subterrânea, em especial as ativas, que são 

mais superficiais, são essenciais para a manutenção do regime hídrico e das vazões de 

base dos cursos d’água superficiais, em especial nos períodos sem chuva e que resultam 

em estiagem, sendo também de fundamental importância para o abastecimento, seja ele 

público ou privado, como em indústrias ou propriedades rurais. 

Partindo dessas premissas, apesar de ser possível utilizar, nos dimensionamentos da 

reserva explotável, de um pequeno percentual da reserva permanente - localizada sob a 

reserva ativa, e que também acaba sendo abastecida por esta – via drenança vertical – 

estudos mais atuais têm sugerido a utilização de somente uma parte da reserva ativa, 

visando um uso mais racional e de sustentabilidade em longo prazo dos recursos hídricos 

subterrâneos. 

O seguimento desta recomendação permite uma maior margem de segurança nos balanços 

hídricos que envolvem conjuntamente as parcelas subterrâneas e superficiais, pois 

comumente as outorgas de superfície possuem vazões de referência que se referenciam na 

vazão de base, que por sua vez é mantido pela própria reserva ativa subterrânea, já que a 

mesma é mais superficial. 

A metodologia proposta fundamenta-se em dados de precipitação e coeficientes de 

infiltração, e foi inicialmente apresentada por Costa (1998)12. A mesma metodologia também 

tem sido empregada pela Agência Nacional de Águas (ANA), em estudos de disponibilidade, 

sendo que a mesma recentemente recebeu a chancela do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), órgão do Ministério do Meio Ambiente (MMA), através de resolução 

editada em Junho de 2018, que “estabelece diretrizes para gestão integrada de recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos que contemplem a articulação entre a União, os Estados 

e o Distrito Federal, com vistas ao fortalecimento desta gestão”. 

Neste sentido, a metodologia que será proposta para o cálculo da reserva ativa dos 

sistemas aquíferos presentes nas áreas de estudo é lastreada em dados pluviométricos e 

coeficientes de infiltração, para os distintos tipos geológicos e respectivos ambientes 

hidrogeológicos que compõem cada sistema aquífero, uma vez que o volume de chuva 

percolado pelo solo superficial em direção aos aquíferos subjacentes é denominado pela 

ANA de RPD – Recarga Potencial Direta. 

Dessa forma, inicialmente serão levantados os dados disponíveis de precipitações 

pluviométricas para a região do estudo. Por meio de modelos matemáticos de interpolação 

espacial, serão obtidas superfícies pluviométricas ajustadas aos valores pontuais da 

precipitação média anual a partir das séries históricas de observações pluviométricas. 

Previamente, as séries históricas serão submetidas a análises de consistência. As 

superfícies pluviométricas assim obtidas irão subsidiar os cálculos da recarga subterrânea 

em cada sistema aquífero. 

Serão levantados, a partir de dados secundários, os coeficientes de infiltração (CI) 

referentes a cada formação geológica. Para tal, poderão ser utilizados os valores já 
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 COSTA, W. D. Avaliação de reservas, potencialidade e disponibilidade de aquíferos, 1998. In: X 

Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, São Paulo, SP. Anais. 1998. 
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estabelecidos pela ANA, no relatório intitulado “Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil” 

(ANA, 201313), ou a partir de dados da literatura técnica especializada. 

Partindo dos dados pluviométricos já descritos, a metodologia utilizada considera que um 

percentual da precipitação se infiltra no solo, alcançando primeiramente os aquíferos livres 

superficiais, valendo-se para tanto de um Coeficiente de Infiltração (CI) específico para cada 

tipo de ambiente geológico, sendo que o restante não infiltrado compõe parte do chamado 

escoamento superficial (run-off), bem como da evapotranspiração. 

Em continuidade, a parcela da chuva que se infiltra no solo e subsolo passa a compor a 

chamada RPD, que, conforme melhor detalhado nos próprios materiais técnicos da ANA, é 

composta por quatro componentes, assim chamados: Qb (escoamento de base dos rios em 

superfície); Qp (extração proveniente dos poços); Rp (recarga profunda de aquíferos 

subjacentes) e CL (contribuição lateral), cabendo destacar que estas duas últimas em geral 

não são consideradas nos cálculos, por demandarem avaliações hidrogeológicas mais 

específicas e fora do contexto e detalhamento do estudo, podendo então a equação ser 

resumida da seguinte forma. 

𝑅𝑃𝐷 = 𝑄𝑏 + 𝑄𝑝 

Onde: 

RPD = Recarga Potencial Direta (m3/s); 

𝑄𝑏 = escoamento de base (m3/s); 

𝑄𝑝 = vazão extraída dos poços (m3/s). 

 

Na sequência, sobre esta parcela da RPD aplica-se um coeficiente de sustentabilidade (CS) 

da disponibilidade, calculado com base em critérios hidrológicos – como melhor descrito 

adiante – de forma que se possa chegar aos valores de disponibilidade hídrica finais, 

descrita pela ANA como RPE – Reserva Potencial Explotável. 

Esta metodologia será aplicada para a parcela renovável da recarga subterrânea, e para 

todos os sistemas aquíferos da região do estudo, partindo da premissa de que a RPE – 

Reserva Potencial Explotável é tida como um percentual da RPD – Recarga Potencial Direta 

(chuva infiltrada nos aquíferos), que pode ser utilizada, de forma a não interferir nas vazões 

mínimas dos rios. O cálculo da RPE – Reserva Potencial Explotável é por fim realizado da 

seguinte forma: 

𝑅𝑃𝐸 = 𝑅𝑃 x 𝐶𝑆 

Onde: 

RPE = Reserva Potencial Explotável (m³/s); 

RPD = Recarga Potencial Direta (m³/s); 

CS = Coeficiente de Sustentabilidade. 
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Com relação ao coeficiente de sustentabilidade, os aquíferos com uma elevada participação 

no fluxo de base dos cursos hídricos superficiais demandam um CS inferior àqueles onde 

essa participação não é tão significativa. 

A definição do CS proposta pela ANA, e que será utilizada no presente estudo, parte de 

dados hidrológicos superficiais, mais especificadamente da relação Q90%/Q50%, sendo este 

considerado um parâmetro adequado para o seu estabelecimento, já que demonstra a 

participação do escoamento superficial com origem unicamente subterrânea (Q90% = vazão 

que é excedida em 90% do tempo) perante o escoamento superficial (representado pela 

Q50% = vazão que é excedida em 50% do tempo). 

Dessa forma, de uma maneira geral a metodologia da ANA recomenda que se adotem os 

seguintes valores: 

 Para Q90%/Q50% ≥ 0,6: CS = 0,2 

 Para Q90%/Q50% < 0,6: CS = 0,4 

 Para aquíferos cársticos: adotar CS = 0,3 

Entretanto a nova resolução do CNRH flexibiliza estes valores do CS, de forma que possam 

variar, a depender das características intrínsecas de cada local, de 0,1 a 1,0. 

 

4.1.2.4. Disponibilidade Qualitativa 

Juntamente com a disponibilidade quantitativa, serão avaliados os aspectos qualitativos das 

fontes hídricas no estado do Pará. É importante ressaltar que o estudo sob a perspectiva 

superficial e subterrânea contribui para uma gestão integrada destes recursos, facilitando a 

elaboração de políticas que visem o uso sustentável dessas águas. 

a) Qualidade da Água Superficial 

A etapa inicial desse processo consistirá na realização de uma análise aprofundada dos 

dados disponíveis na rede de monitoramento de qualidade da água superficial do estado, 

sendo verificados tanto os dados de responsabilidade pública quanto privada nos diversos 

níveis de gestão. 

A partir desses dados secundários, é esperado que seja possível a análise de, no mínimo, 

parâmetros que representem as atividades poluidoras a serem identificadas no Pará por 

meio do cadastro de outorgas, informações de licenciamento ambiental, se existentes e do 

uso do solo. Podendo-se de antemão citar a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

utilizada normalmente para identificação de lançamentos de efluentes domésticos; fósforo e 

nitrogênio, comum em áreas de agropecuária; e metais nos casos em que se identificar 

lavras de mineração. A análise isolada da turbidez também é um importante indicador de 

efeitos do desmatamento e a análise dos Coliformes Termotolerantes e é essencial para 

avaliação de questões relacionadas ao comprometimento de mananciais e a problemas de 

saúde pública. 

Com base nesses parâmetros apresentados serão calculadas estatísticas básicas e as 

verificações de tendências de melhora ou piora de cada parâmetro de qualidade conforme a 

análise temporal dos dados. Tais resultados serão apresentados em forma de tabelas, 

gráficos e mapas, a fim de contribuir para um diagnóstico espaço temporal mais abrangente. 
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Será realizado ainda o comparativo dos resultados obtidos segundo as classes definidas na 

Resolução CONAMA nº 357/0514, o que permitirá além de um panorama da disponibilidade 

qualitativa da água no estado, a identificação das regiões mais vulneráveis no que se refere 

à qualidade das águas superficiais. Para tanto, os resultados serão analisados de forma 

conjunta com os usos da água e da terra identificados, inclusive com as áreas protegidas 

existentes. 

b) Qualidade da Água Subterrânea 

De forma complementar ao estudo da qualidade hídrica superficial, é fundamental o 

entendimento do comportamento de toda a dinâmica hídrica do subsolo do estado do Pará. 

Para isso, será realizado um estudo das unidades aquíferas locais, conforme seus 

parâmetros físicos, químicos e hidráulicos. Com esses resultados, será possível o 

mapeamento da qualidade dessas regiões, identificando os pontos de maior potabilidade, 

bem como os de maior vulnerabilidade. 

Para embasar esta análise, serão utilizadas as informações disponíveis de monitoramento 

da qualidade hídrica subterrânea e/ou de cadastros de poços, como do CPRM – Serviço 

Geológico Brasileiro ou dos empreendimentos que captam água subterrânea e realizam 

medições periódicas. Serão ainda avaliados estudos de órgãos estaduais e/ou regionais ou 

outros documentos de domínio público sobre essa questão para embasar de maneira mais 

satisfatória as conclusões sobre a qualidade da água subterrânea do Pará. 

No que se refere à vulnerabilidade do aquífero quanto à contaminação, sugere-se a análise 

com base no método GOD, desenvolvido por Fortes e Hirata15, que se destaca como 

alternativa a outros métodos pelo fato de requerer informações simplificadas. Destaca-se, 

contudo, que para a aplicação do mesmo são necessárias informações secundárias do grau 

de confinamento, o perfil litológico e a profundidade da água, conforme Figura 4.4. 
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 CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357 de 17 de março de 2005. 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de águas 

superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamentos de efluentes. 
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 FOSTER, S.; HIRATA, R. Groundwater pollution risk assessment: a methodology using available 

data. WHO-PAHO/HPE_CEPIS Technical Manual. Lima, 1988. 
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Figura 4.4 – Cálculo do Método GOD  

 

FONTE: Adaptado de Batista et. al
16

. 

 

4.1.3. Diagnóstico de Variabilidade Hídrica 

A questão da variabilidade hídrica em um Plano de Recursos Hídricos deve ser considerada 

em função de sua relação com elementos essenciais como a disponibilidade hídrica e a as 

demandas pelo uso da água, visto que são aspectos fundamentais para o planejamento dos 

recursos hídricos. Para isso, a COBRAPE costuma adotar algumas metodologias que 

identificam este tipo de variação nos planos de recursos hídricos que foram desenvolvidos 

ao longo dos últimos anos. 

Para a avaliação de como a variabilidade tem se comportado ao longo do tempo e seus 

impactos sobre os recursos hídricos e atividades a eles conectados, serão elaboradas duas 

atividades que estão direta e indiretamente ligadas ao fenômeno: avaliação histórica das 

precipitações, onde emergirá a constatação, ou não, da variação estudada; e, avaliação de 

eventos críticos, como consequência ou indicador indireto da referida variabilidade, que 
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 BATISTA et. al. Aplicação do Método GOD para avaliação de vulnerabilidade de aquífero livre em 

bacia hidrográfica. Disponível em <http://www.abas.org/xixcabas/anais/102292_113_Artigo_CABAS_ 
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72 

busca possibilitar a identificação das áreas mais vulneráveis no estado, bem como identificar 

os potenciais impactos em regiões diversas. 

 

4.1.3.1. Avaliação do histórico das precipitações 

Uma das formas de obter um indicativo sobre a existência ou tendência de alteração no 

regime de precipitações está relacionado com a análise do histórico do comportamento das 

precipitações no Estado. Desta forma, a identificação da estacionariedade das séries 

envolve a elaboração de um estudo hidrológico, que a partir dos dados das séries históricas 

das estações pluviométricas, é avaliado o comportamento da precipitação através da 

aplicação de testes estatísticos, paramétricos e não-paramétricos, com intuito de identificar 

possíveis reflexos na disponibilidade, definindo as bacias críticas. 

A detecção de um comportamento atípico nas séries temporais deve ser realizada, 

inicialmente, através de uma análise visual dos dados. Apesar da existência de diversos 

métodos para a detecção de tendências, Grayson et al. (1996)17 consideram indispensável a 

análise gráfica exploratória das séries temporais, antes da aplicação de outros métodos. 

Essa apresentação gráfica dos dados pode auxiliar fornecendo importantes indicações, seja 

para as possíveis mudanças nas tendências, seja na criação de hipóteses a respeito da 

natureza das tendências, que posteriormente devem se sujeitar à aplicação de testes 

formais de significância. 

Ainda segundo Grayson et al. (1996), sugere-se a elaboração dos gráficos de precipitações 

acumuladas ao longo do tempo, desvios das precipitações totais anuais em relação à média 

móvel de um período de 10 anos e ajuste da reta de regressão aos dados em função do ano 

de ocorrência. Este último gráfico permite observar (ou não) uma possível tendência linear 

da vazão com o tempo. É importante destacar que o cálculo de médias móveis de 10 anos 

não significa avaliar 10 anos de dados, as médias móveis de 10 anos são utilizadas como 

um estimador calculado a partir de uma série de médias de uma amostra, no caso as séries 

de precipitação disponíveis. 

Além dos gráficos sugeridos acima, outras metodologias podem ser utilizadas para a análise 

exploratória dos dados em caso de avaliação de tendências em séries temporais. Tais 

métodos consistem na construção de histogramas e sua relação com a distribuição de 

probabilidade normal, gráficos temporais e de correlação, e funções suavizadoras. 

Uma das funções suavizadoras mais citadas por Alemaw e Chaoka (2002)18 é a técnica 

Rescaled Adjusted Partial Sums (RAPS), em que depressões ou elevações pronunciadas 

podem indicar uma tendência na série hidrológica, sendo que a declividade negativa indica 

períodos onde a média é menor que a média anterior ao ponto de mudança, enquanto que a 

declividade positiva indica períodos em que a média é maior que a média posterior ao ponto 

de mudança. Segundo os mesmos autores, a escolha desses pontos de mudança no gráfico 
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RAPS deve ser feita mediante a análise do período de maior amplitude entre um “pico” e 

uma “depressão” ou vice-versa. 

A análise exploratória permite, entre outras conclusões, estimar a época da mudança em 

caso de alterações mais ou menos concentradas nas séries e também verificar a suspeita 

de variações contínuas ou periódicas (TOZZI, 2014)19. 

Após a análise exploratória dos dados, inicia-se então a etapa de verificação mais rigorosa 

das possíveis tendências observadas, através de testes de hipóteses (paramétricos e não-

paramétricos). Os testes paramétricos são aqueles em que os dados amostrais são 

extraídos de uma distribuição, cujo modelo é supostamente conhecido ou previamente 

especificado, e os testes não paramétricos são aqueles que não necessitam da 

especificação prévia da distribuição da população da qual foram extraídos os dados 

amostrais (PINTO et al., 1976)20. 

Quando os dados disponíveis na rede de monitoramento relativos à precipitação forem 

insuficientes, seja na distribuição espacial ou no tamanho da série histórica, serão 

verificadas as projeções realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)21, 

que por intermédio do programa “Projeções de mudança do clima para a América do Sul 

regionalizadas pelo Modelo Eta (PROJETA)” estima diversos componentes climáticos (entre 

eles a precipitação acumulada anual) para os cenários 4.5 e 8.5 do IPCC até 2100 pelos 

modelos climáticos globais HADGEM2-ES e MIROC5 regionalizados pelo modelo ETA, 

próprio do INPE, com uma resolução espacial de 20 km. Além das projeções futuras, tais 

modelos disponibilizam uma análise histórica a partir de 1961 até o presente, que podem ser 

utilizadas para o preenchimento das falhas observadas nos dados atualmente disponíveis. 

Ressalta-se que, caso se observe um “descolamento” significativo dos dados de 

precipitação da análise histórica dos modelos frente ao efetivamente registrado, serão 

utilizadas técnicas de correção de viés para um ajuste estatístico, a fim de validar a 

utilização de tais dados. 

É importante destacar que as metodologias para avaliação da variabilidade climática podem 

ser aperfeiçoadas ao longo da elaboração do Plano, considerando os resultados do 

diagnóstico dos sistemas atmosféricos que atuam na região (ZCIT, Sistemas frontais, Linhas 

de Instabilidade Costeira e Continentais). 

 

4.1.3.2. Avaliação do aumento dos eventos críticos 

A alteração do calendário hidrológico de uma região pode gerar efeitos colaterais como o 

aumento dos eventos críticos. 
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Por definição, o que caracteriza tais eventos são os danos e prejuízos causados a uma 

determinada sociedade, excedendo a sua capacidade de resiliência e convívio com tais 

impactos, ocasionados por fenômenos naturais (INPE, 2008)22. 

Em outras palavras, os eventos críticos acarretam impactos significativos sobre a sociedade, 

suas atividades e sua infraestrutura instalada, gerando prejuízos sociais, relativos às vidas 

perdidas ou afetadas, e prejuízos financeiros, quando a exercício das atividades econômicas 

são interrompidos ou ainda quando infraestrutura local é danificada pela ação do evento 

natural. 

O impacto socioeconômico, efetivo ou potencial, que um evento natural pode causar em 

determinada localidade ou região é relativo a resiliência do sistema social afetado, ou seja, a 

capacidade da população a resistir ao desastre. Em suma, os desastres ocorrem quando os 

perigos se encontram com a vulnerabilidade. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os desastres naturais podem 

ser classificados quanto às suas diferentes naturezas, podendo ser: 

 Biológico: epidemias, infestações por insetos, ataques animais; 

 Geofísico: terremotos, vulcões, movimento de massa sem água; 

 Climatológico: secas, temperaturas extremas, incêndios; 

 Hidrológico: inundações, movimento de massa com água; e 

 Meteorológico: tempestades. 

Do ponto de vista da segurança hídrica, este capítulo caracterizará os eventos naturais de 

cunho climatológico e hidrológico, mais especificadamente as secas, inundações e 

movimentos de massa ocorrentes no estado do Pará. Tais eventos, alguns antagônicos e 

outros sinérgicos, têm se destacado no cenário nacional ao longo dos últimos anos. 

Para isso, o PERH/PA consultará diversas fontes oficiais para a estruturação de uma análise 

integrada por tipologia de evento, como por exemplo, o Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), o Atlas de 

Vulnerabilidade a Inundações, a Ação Emergencial para Reconhecimento de Áreas de Alto 

e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchente e Inundação, a Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil – Informe 201623, entre outros. 

Serão extraídas as informações desses reportes para cada tipologia de evento (secas e 

estiagens, inundações e alagamentos, erosão e assoreamento), sendo avaliadas por fonte. 

Os dados serão espacializados conforme sua disponibilidade, e em seguida será realizada a 

análise integrada das diferentes fontes consultadas para que convirjam a regiões mais ou 

menos sensíveis aos eventos analisados. 
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4.1.4. Relatório temático da disponibilidade hídrica das MRHs (quantitativo e 

qualitativo) 

Para consolidar todas as informações referentes à parte de disponibilidades, tanto no que se 

refere à quantidade, quanto ao que se refere à qualidade, será criado um capítulo 

conclusivo, na forma de um relatório temático. Este relatório tem como objetivo sintetizar 

todas as informações das MRHs, de modo a facilitar sua visualização e interpretação dos 

resultados. Além dos resultados referentes às disponibilidades hídricas superficiais, este 

relatório também fará a relação entre este tema e a variabilidade climática da região. Assim, 

o relatório temático contemplará os seguintes tópicos: 

 Apresentação da MRH, com uma breve descrição da região, com a localização, área 

territorial total, e hidrografia; 

 Clima e precipitação; 

 Avaliação da disponibilidade quali-quantitativa dos recursos hídricos superficiais; 

 Avaliação da variabilidade hídrica; 

 Indicações de regiões onde exista risco de inundações, de escassez de água e de 

comprometimento da qualidade; 

 Identificação de trechos favoráveis à manutenção e restauração da biodiversidade 

das bacias; e, 

 Resultados da ocorrência de espécies vetores de doenças de veiculação hídrica e de 

importância sanitária. 

Para isso, serão apresentados diversos mapas e gráficos que retratam a área de cada MRH 

de maneira sintética. 

 

4.1.5. Demandas Hídricas 

4.1.5.1. Diagnóstico do uso e ocupação do solo 

Na determinação do uso e ocupação do solo da região, serão identificadas as áreas de 

coberturas naturais bem como os polígonos onde ocorrem as atividades antrópicas, como 

agricultura, pastagem, áreas urbanizadas, dentre outros, com vistas a subsidiar a análise 

dos padrões de ocupação do solo predominantes no estado, de forma a orientar a análise 

dos usos múltiplos das águas, bem como avaliar e identificar a evolução histórica de uso e 

ocupação do solo. 

O mapeamento do uso e ocupação do solo será realizado com base no Projeto TerraClass 

(2010 ou mais recente) do Instituto Espacial de Pesquisas Espaciais (INPE), produzindo as 

seguintes classes: Floresta, Hidrografia (que deverá ser subdividida, destacando 

obrigatoriamente as áreas de barragens e massas d’água), Vegetação Secundária, Não 

floresta, Desflorestamentos do ano de análise, Agricultura Anual (será dividida em 

subclasses, destacando minimamente as áreas de plantio das principais culturas e possíveis 

metodologias de irrigação utilizadas), Mosaico de Ocupações, Pasto Limpo, Pasto Sujo, 

Regeneração com Pasto, Pasto com Solo Exposto, Mineração, Área Urbana, Outros, e Área 

Não Observada. 

A validação do mapeamento de uso e ocupação do solo se dará por meio de comparativo 

com imagens de satélite, provenientes de sensoriamento remoto, com imagens datadas de 
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no máximo 1 (um) ano, a contar da data de início do projeto, as quais serão fornecidas, em 

escala adequada, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS/PA). 

Como forma de complementar a análise de uso e ocupação do solo, e caso não estejam 

disponíveis mapas de uso e ocupação do solo homogêneos, será utilizada a base disposta 

no portal MapBiomas, que tem por objetivo o mapeamento anual da cobertura e uso do solo 

do Brasil, apresentando mapas de 2000 a 2017, que possibilitam uma análise das variações 

ao longo do tempo. Esse projeto é executado e revisado por especialistas de diversas áreas, 

mas baseado especialmente na ciência da computação, que utiliza processamento em 

nuvem e classificadores automatizados desenvolvidos e operados a partir da plataforma 

Google Earth Engine, garantindo uma resolução espacial dos pixels de apenas 30 metros, o 

que atende o detalhamento demandado pelo PERH/PA ora proposto. 

Este complemento será utilizado para uma análise temporal do estado, selecionando, em 

conjunto com a equipe da SEMAS/PA, as áreas em que houve uma maior evolução nos 

padrões de uso e ocupação do solo, confrontando com as imagens de satélite, de forma a 

subsidiar as proposições de diretrizes para as referidas áreas. Esta análise também tem 

como objetivo a análise da sobreposição do uso e ocupação do solo frente às áreas de 

preservação legal e remanescentes de cobertura vegetal, que se dará por meio de 

geoprocessamento, realizando o cruzamento das áreas mapeadas de preservação legal, 

provenientes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com 

as áreas de atividade antrópica. A resultado deste cruzamento será objeto de análise em 

termos de área ocupada e riscos da ocupação. 

 

4.1.5.2. Caracterização da atividade garimpeira 

O panorama da mineração se dará pelas informações disponibilizadas pelo Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o 

Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), além de estudos e demais trabalhos específicos a 

serem obtidos na fase de levantamento de dados, objetivando a análise da situação atual da 

titulação minerária no estado do Pará. 

O portal SIGMINE24 apresenta as áreas de pesquisa mineral, georreferenciadas, 

diferenciando-as por fase do processo, possibilitando a análise do potencial mineral das 

MRHs como futuras áreas de extração. 

O IBRAM Amazônia conta com um banco de dados atualizado sobre investimentos, 

produção e exportação mineral da região Norte, com destaque para a divulgação periódica 

da Balança Comercial Mineral da Amazônia. A relevância do estado do Pará para as 

atividades da indústria de mineração e o protagonismo deste estado quanto às diferentes 

temáticas que o influencia fazer com que o IBRAM realize o acompanhamento sistemático 

da agenda política, ambiental e de sustentabilidade neste local. Na busca pelo 

desenvolvimento da mineração empresarial e melhorias no processo de construção e 

implementação das políticas públicas relativas ao setor, o IBRAM Amazônia participa 

ativamente de fóruns de discussão com os principais atores do setor mineral, inclusive de 
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licenciamento ambiental e de outorga de recursos hídricos. O Instituto também colabora 

para a construção de uma agenda de articulação para ampliar a percepção da contribuição 

do setor mineral para o desenvolvimento econômico, ambiental e social das regiões onde se 

dá a mineração. No estado do Pará, um dos parceiros do IBRAM é o Sindicato das 

Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral). 

O Simineral representa um dos mais fortes setores que movimentam a economia do Pará e 

do Brasil. Tem como função promover, representar, assessorar e capacitar a indústria de 

mineração do estado. O sindicato dispõe do 7º Anuário Mineral do Pará (SIMINERAL, 

2018)25, o qual apresenta um panorama geral da mineração no estado, com dados sobre 

campanhas sociais do setor, questões relativas à preservação ambiental, e dados referentes 

à extração mineral em si, como o montante de exportações, principais destinos e 

informações sobre a balança comercial. 

Em termos de impactos ambientais, as informações relativas às empresas de mineração, 

como a localização e as tipologias de minérios serão cruzadas, por meio de 

geoprocessamento, com as áreas de preservação ambiental, provenientes do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o intuito de identificar quais são 

as áreas com os maiores impactos ambientais decorrentes da atividade garimpeira. No 

entanto, ressalta-se a necessidade da disponibilização dos dados de localização das 

empresas do setor de mineração, bem como a distinção das informações sobre a tipologia 

do minério, os métodos empregados no processo de lavra, além da forma de beneficiamento 

e controle ambiental realizados. 

As informações sobre os principais projetos de mineração no estado serão fundamentais 

para a determinação dos impactos das atividades do setor: 

 Complexo S11D Eliezer Batista; 

 Salobo; 

 Hydro – Paragominas, Alunorte, Albras; 

 Buritirama; 

 Imerys rio Capim Caulim; 

 MRN – Projeto Trombetas; 

 Projeto Juruti; 

 B&A Mineração. 

Com as informações destes projetos, juntamente com a disponibilização do cadastro de 

outorgas estadual, será possível aferir os possíveis impactos ambientais e uma avaliação da 

contaminação dos corpos d’água por resíduos provenientes do setor, por meio de 

estimativas de lançamentos de efluentes, de acordo com parâmetros consolidados por 

tipologia presentes em literatura, estudos específicos e artigos acadêmicos. 

 

4.1.5.3. Cálculo das Demandas Hídricas Consuntivas 

Esta atividade compreende a caracterização das demandas hídricas: levantamento dos usos 

e usuários de recursos hídricos superficiais e subterrâneos no estado do Pará e a finalidade 
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do uso. A determinação das demandas será realizada com base em dados secundários, por 

meio de publicações oficiais, de instituições como a Agência Nacional de Águas, o órgão 

estadual outorgante, estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), dentre outros, tendo como um 

dos pontos de partida, de forma geral, o estudo “Demandas Hídricas Consuntivas26”, da 

ANA. 

 Avaliação os estudos existentes de demandas por recursos hídricos para todos os 

setores usuários (principalmente Plano da Margem Direita do Amazonas e do 

Tocantins-Araguaia) 

Complementarmente aos estudos supracitados, será utilizado como subsídio o estudo 

“Disponibilidade e Demandas de Recursos Hídricos no Brasil27”, da ANA, o qual dispõe de 

metodologia específica para as demandas hídricas consuntivas por setor usuário, e também 

de acordo com a Nota Técnica n° 56/2015/SPR28. O estudo “Estimativa de Demandas e 

Usos Consuntivos de Água para todo o Brasil”, o qual se encontra em fase de elaboração, e 

também poderá utilizado como subsídio para determinação das demandas hídricas. 

Não obstante, serão consideradas as informações do Plano Estratégico de Recursos 

Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas (PERH-MDA), que engloba a 

área, em território nacional, de sete bacias hidrográficas afluentes de grande porte do Rio 

Amazonas – Xingu, Tapajós, Madeira, Purus, Juruá, Jutaí e Javari – além de bacias 

menores situadas entre estas, e cinco estados da União – Amazonas, Acre, Rondônia e 

Mato Grosso, e Pará, objeto deste trabalho. 

O Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Tocantins e 

Araguaia também será objeto de análise, visto a sua importância regional, abrangendo em 

torno de 30% do estado do Pará. 

 

 Consolidação e análise do cadastro de usuários da água 

Para que as análises referentes aos usuários dos recursos hídricos do estado seja a mais 

consistente possível, é necessário, primeiramente, que o Cadastro de Outorgas seja 

disponibilizado pelo órgão outorgante para que, na sequência, seja realizada uma análise e 

consolidação do mesmo. Este Cadastro de Outorgas deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

 Nome do empreendimento; 

 Situação da outorga – “Status” (Válida, indeferida, vencida, etc.); 

 Vazão captada com unidade de captação (p. ex. L/s, m3/h); 

 Tipo de captação (superficial ou subterrânea); 

 Coordenadas geográficas do ponto de captação (Grau, minuto, segundo); 
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 Finalidade (abastecimento público, agricultura, entre outros). 

Esta análise partirá, num primeiro momento, do georreferenciamento do cadastro de 

outorgas por meio de software de geoprocessamento, com o intuito de espacializar as 

outorgas no território estadual. 

Num segundo momento, o cadastro de outorgas passará por um refinamento, com o intuito 

de retirar as outorgas que, em tese, não estão mais sendo utilizadas no estado, tais como: 

 Indeferidas; 

 Outorgas vencidas a mais de 5 anos; 

 Outorgas cujo “Status” contido no cadastro aparece como: Cadastro Não Efetivado; 

Certidão Vencida; Outorga Arquivada; Outorga Cancelada; Outorga Vencida. 

Num terceiro momento, as finalidades dispostas em cada uma das entradas do cadastro de 

outorgas serão aferidas e compatibilizadas em setores usuários singulares, de acordo com o 

nome do empreendimento, resultando tipologias de usos mais gerais. 

Cabe destacar que a qualidade dos dados primários fornecidos e disponíveis é o que irá 

determinar qual a melhor forma de realizar a estimativa das demandas. Na prática, muitas 

vezes acaba sendo utilizada uma mistura entre estimativa da demanda e os dados de 

cadastro. Na sequência está apresentada a metodologia de cálculo para cada um dos 

setores usuários listados anteriormente. 

 

 Cálculo das demandas hídricas agrícolas 

No setor agrícola serão avaliadas as principais atividades desenvolvidas na região, com 

identificação das áreas prioritárias e estimativa da demanda hídrica, além da incorporação 

da análise da evolução do setor e sua distribuição no espaço regional, por meio de imagens 

de satélite e consulta aos órgãos ligados ao setor. 

A determinação da demanda hídrica para o setor agrícola será feita com base nos dados 

disponíveis nos cadastros de outorgas estadual e da ANA. As informações obtidas por meio 

dos cadastros citados serão analisadas e cruzadas com as demandas contidas no estudo 

“Atlas Irrigação: Uso da Água na Agricultura Irrigada” (ANA, 2017)29, o qual apresenta uma 

retrospectiva, um panorama atual e uma visão de futuro sobre a agricultura irrigada 

brasileira, com foco no levantamento de áreas irrigadas, no potencial de expansão e no uso 

da água associado. Serão consultados, também, os diversos estudos já realizados na área 

de abrangência do plano para confronto e atualização de informações e, caso necessário, 

será adotada uma metodologia específica para esta estimativa, que será definida em 

reunião prévia com a SEMAS/PA. 

Nesse sentido, caso seja necessário a adoção de uma metodologia específica, poderá ser 

utilizada a mesma metodologia adotada no plano de recursos hídricos da bacia do rio 

Paranaíba (ANA, 2010)30, a qual compreende a aplicação de demandas específicas de 

0,27 L/s.ha para as áreas de pivô central e 0,32 L/s.ha para as áreas irrigadas de outros 
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métodos – irrigação localizada e por aspersão. Para as áreas irrigadas do cultivo da cana-

de-açúcar, é definida a lâmina de 80 mm, o que equivale a 0,1 L/s.ha. Para as demais 

culturas é aplicado um valor de 0,6 L/s.ha. Ressalta-se que para a aplicação desta 

metodologia é necessária uma base consolidada de uso e ocupação do solo em termos 

agrícolas, com a espacialização das áreas irrigadas, tanto de pivôs de irrigação quanto das 

áreas irrigadas por outros métodos. 

O coeficiente de retorno será baseado no estudo “Estimativa das Vazões para Atividades de 

Uso Consuntivo da Água nas Principais Bacias do Sistema Nacional – SIN” (ONS, 2003)33. 

 

 Cálculo das demandas hídricas para a dessedentação de animais 

A determinação da demanda animal será realizada por meio de consulta ao estudo 

“Demandas Hídricas Consuntivas” (ANA, 2016) e, caso necessário, será atualizada com os 

dados mais recentes de produção animal do IBGE, e aplicada a metodologia de BEDA 

(Bovinos Equivalentes para Demanda de Água), a mesma utilizada no estudo citado, a qual 

pondera a demanda unitária de água para a dessedentação de cada espécie em relação ao 

bovino. Esta metodologia considera o efetivo de rebanhos por município, utilizando os dados 

mais recentes da Produção Pecuária Municipal31 do IBGE. A demanda total é o resultado da 

soma da demanda de água para a dessedentação com a demanda para higiene de criação 

de rebanhos em confinamento. O consumo per capita adotado será de acordo com o Tabela 

4.3, sendo este critério adotado a partir de consulta ao estudo “Águas Doces do Brasil - 

2006”. 

Tabela 4.3 – Bovinos Equivalentes para Demanda de Água 

Tipo de rebanho 
Dessedentação 

(L/dia) 
Relação BEDA 

Bovinos 50 BEDA/1 

Bubalinos 50 BEDA/1 

Equinos, Muares e Asininos 40 BEDA/1,25 

Suínos 10 BEDA/5 

Ovinos e Caprinos 8 BEDA/6,25 

Coelhos 0,25 BEDA/200 

Avinos 0,20 BEDA/250 

FONTE: Rebouças, 2006
32

. 

O coeficiente de retorno será baseado no estudo “Estimativa das Vazões para Atividades de 

Uso Consuntivo da Água nas Principais Bacias do Sistema Nacional – SIN” (ONS, 2003)33. 

 

                                                
31

 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção Pecuária Municipal, 2016. Rio de 

Janeiro, RJ. 2016. 
32

 REBOUÇAS, A C.; BRAGA, B.P.F; TUNDISI, J.G. Águas Doces do Brasil, 2006 (Cap. 10). São 

Paulo, p. 333-343. 
33

 ONS. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Estimativas das Vazões para as Atividades de Uso 

Consuntivo da Água nas principais Bacias do Sistema Interligado Nacional - SIN. Brasília: ONS; 

FAHMA-DREER; ANA; ANEEL; MME, 2003. 201 p. 
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 Cálculo das demandas hídricas de mineração 

A determinação da demanda hídrica para extração mineral será feita com base nos dados 

disponíveis nos cadastros de outorgas estadual e da ANA, os quais serão compatibilizados, 

resultando num cadastro único. Será realizada ainda uma aferição dos referidos cadastros 

no que tange ao uso industrial, no qual as vazões de mineradoras conhecidas e que 

possuam sua classificação nos cadastros de outorgas como “uso industrial”, serão movidas 

e consideradas na demanda mineral. De forma a complementar a demanda para extração 

mineral, será acrescida ainda, caso exista, a demanda para produção de água mineral no 

estado, por meio de consulta ao Portal da Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais (CFEM) e o Anuário Mineral Brasileiro, com a ressalva de que os dados 

estejam consolidados e disponíveis. 

O Portal da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) será a 

principal base para estimar a demanda de água mineral na área da Bacia, único usuário de 

recursos hídricos no setor mineração possível de mensuração individual. Para a obtenção 

desse valor, será realizada consulta ao Anuário Mineral Brasileiro, o mais recente possível, 

no qual são fornecidos o volume produzido e o seu faturamento por estado. Como tais 

valores são muito abrangentes, será adotada a proporcionalidade através do faturamento 

indicado pelo município no CFEM. A porcentagem de faturamento do município incide sobre 

o volume estadual produzido, indicando sua contribuição na produção de água mineral, 

resultando em uma demanda de água mineral. 

O coeficiente de retorno, que estima quanta água captada para o processo minerário retorna 

aos corpos hídricos, varia de 85% a 95% (Águas Doces no Brasil, 2006)34. Para o 

diagnóstico será adotado o valor médio de 90%. 

 

 Cálculo das demandas hídricas industriais 

A determinação da demanda hídrica para a indústria será feita com base nos dados 

disponíveis nos cadastros de outorgas estadual e da ANA, os quais disponibilizam 

informações como vazão outorgada, coordenadas geográficas do ponto de captação, regime 

de utilização da água, dentre outros. As informações obtidas por meio dos cadastros citados 

serão analisadas e cruzadas com as demandas contidas no estudo “Água na Indústria: Uso 

(Demanda) e Coeficientes Técnicos” (ANA, 2017)35, com o intuito de identificar eventuais 

lacunas na totalidade das demandas hídricas industriais. 

O referido estudo dispõe da matriz de coeficientes técnicos para cálculo da demanda hídrica 

da indústria de transformação no Brasil, bem como a demanda estimada em 2015 em base 

municipal com a aplicação desta metodologia indireta. Esta metodologia é baseada no 

número de empregados na indústria de transformação, conforme informações 

sistematizadas pelo Ministério do Trabalho na Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), sendo os valores resultantes apresentados em L/empregado.dia, determinado por 

meio da média de consumo de água do setor respectivo, contido na Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE). O coeficiente de retorno será baseado no estudo 

                                                
34

 REBOUÇAS, A C.; BRAGA, B.P.F; TUNDISI, J.G. Águas Doces do Brasil 2006 (Cap. 10). São 

Paulo, p. 333-343. 
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 ANA. Agência Nacional de Águas. Água na indústria: uso e coeficientes técnicos, 2017. Brasília, 

DF. 2017. 37 p.: il. 
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“Estimativa das Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água nas Principais Bacias 

do Sistema Nacional – SIN” (ONS, 2003). 

Serão consultados, também, os diversos estudos já realizados na área de abrangência do 

plano para confronto e atualização de informações. Estes estudos servirão como base para 

que seja realizada uma avaliação do perfil industrial de cada uma das regiões do estado, 

com o intuito de traçar um panorama do setor, destacando quais são as principais áreas de 

atuação industriais regionais, e assim, subsidiar a etapa de cenarização do plano, a qual 

deverá traçar as prospectivas de expansão para cada uma das regiões analisadas. 

Outro tópico a ser levantado se refere à produção e disposição dos resíduos sólidos 

industriais que, de alguma forma, refletem na qualidade dos recursos hídricos. Nesse 

sentido, será elaborado um levantamento sobre os pontos de lançamento de efluentes 

industriais, com a ressalva de que estes dados estejam disponíveis na base de dados do 

órgão outorgante estadual, e realizada uma análise do potencial poluidor dos referidos 

lançamentos. Caso estes dados não estejam disponíveis, poderá ser elaborada metodologia 

específica para detalhamento do potencial poluidor do setor. Ressalta-se que a 

determinação das cargas poluidoras do setor industrial será objeto de estudo específico do 

capítulo de “Cargas Poluidoras”. 

 

 Cálculo das demandas hídricas para abastecimento de áreas urbanas e rurais 

Para o setor de abastecimento público serão avaliadas as demandas atual e futura, 

caracterização das condições básicas de captação e proteção dos mananciais e 

identificação de problemas relativos à carência hídrica ou desperdícios. 

A demanda para abastecimento público urbana será determinada partindo das estimativas 

populacionais do IBGE, para o ano mais recente – 2016/2017 –, e utilizando os valores per 

capita de consumo de água de cada sede municipal, os quais serão multiplicados pela 

população urbana atual. Os resultados serão comparados aos montantes de captação para 

abastecimento público provenientes dos cadastros de outorgas estadual e da ANA. Este 

comparativo será realizado de forma a identificar lacunas ou variações que possam causar 

dúvidas quanto a real demanda destinada à população de determinada região ou município. 

Para a consideração das perdas físicas dos sistemas, será adotada uma taxa de 40% para 

todos os municípios, o mesmo critério utilizado no estudo do Atlas do Abastecimento Urbano 

de Água (ANA, 2010). Caso as concessionárias estaduais forneçam os valores das perdas 

físicas do sistema por município, as mesmas serão adotadas no cálculo. O coeficiente de 

retorno será baseado no estudo “Estimativa das Vazões para Atividades de Uso Consuntivo 

da Água nas Principais Bacias do Sistema Nacional – SIN” (ONS, 2003). Os relatórios 

Plenos e Informes de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil e os cadastros de 

outorgas estadual e federal serão utilizados para confronto dos montantes de retirada. 

Já com relação à demanda para abastecimento público rural, ou seja, aquelas que não são 

atendidas por redes de distribuição de água, as populações rurais, obtidas através da 

consulta às estimativas mais recentes do IBGE, serão multiplicadas pelos coeficientes de 

demandas per capita, disponíveis no Plano Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 

1998)36, o qual dispõe um valor de 125 L/hab.dia. O coeficiente de retorno será baseado no 
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 BRASIL. Secretaria de Recursos Hídricos. Plano nacional de recursos hídricos, 1998. FGV, 
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estudo “Estimativa das Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água nas Principais 

Bacias do Sistema Interligado Nacional – SIN”, elaborado pelo Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) em 200333. 

As fontes predominantes de dados sobre os consumos humanos em áreas urbanas serão 

os órgãos públicos federais e estaduais, e as concessionárias de abastecimento 

público/esgotamento sanitário ou sistemas autônomos municipais, que possuem cadastros 

com dados de quantidade de água captada e população atendida, e dados de coleta e 

tratamento de esgotos, cabendo a avaliação se a população atendida abrange o universo 

total da população urbana. 

 

 Avaliação das demandas hídricas de pesca e aquicultura 

A caracterização da atividade pesqueira, artesanal ou industrial, analisará a evolução da 

prática no estado, suas tradições, bem como seu papel na economia regional. Serão 

identificadas as espécies de peixes, diferenciando as exóticas e de interesse econômico, as 

unidades de beneficiamento, estações de piscicultura e terminais pesqueiros inseridos na 

área. Para a base do referido diagnóstico, o Ministério da Pesca e Aquicultura e os 

cadastros de outorgas – Estadual e ANA – serão as principais fontes de informação, além 

de estudos específicos de regiões do Pará. Outro levantamento que será adotado para 

compor a avaliação do setor de pesca e aquicultura será a Produção Pecuária Municipal do 

IBGE, a qual dispõe de informações econômicas do setor, seja da quantidade de peixes 

produzidos no estado, do valor agregado da produção, bem como a tipologia das espécies 

produzidas. Este levantamento permite que seja realizado um comparativo intermunicipal, 

regional, e pelas MRHs e UPLANs da produção, e que será determinante para a etapa de 

cenários do PERH/PA. 

 

 Resumo das Demandas Hídricas 

Ao final da atividade de levantamento das demandas hídricas consuntivas, será elaborado 

um capítulo síntese, que apresentará as principais informações obtidas na referida atividade, 

tais como o somatório das demandas captadas, demandas consumidas e vazões de retorno. 

Estas informações serão apresentadas para as 26 Unidades Hidrográficas de planejamento 

(UPLANs) e pelas 07 Macrorregiões Hidrográficas (MRHs), separadas por cada um dos 

setores usuários, bem como pelo regime de captação, superficial ou subterrâneo. 

 

4.1.5.4. Avaliação das Demandas Não-Consuntivas 

A análise dos usos não consuntivos irá contemplar as demandas relativas à geração de 

energia, turismo e lazer, e transporte hidroviário, que interfiram diretamente nos recursos 

hídricos, baseados em dados secundários de fontes estaduais e federais. 
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 Avaliação das demandas hídricas para a geração de energia e do comprometimento 

dos recursos hídricos 

No Setor Elétrico, serão analisadas a capacidade instalada para geração de energia 

hidrelétrica no estado, as alternativas de uso múltiplo das águas dos reservatórios, e os 

planos de expansão do setor elétrico, determinando o comprometimento dos recursos 

hídricos regionais para o atendimento à demanda desse setor a partir do levantamento, 

consolidação e análise de dados obtidos junto às instituições fornecedoras e órgãos 

controladores oficiais, especialmente a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a 

Centrais Elétricas do Pará (Celpa), bem como avaliação de planos e programas do setor. 

 

 Avaliação das atividades de turismo e lazer nos recursos hídricos 

No setor de turismo e lazer, será caracterizado o potencial turístico e de lazer associado aos 

recursos hídricos no contexto da bacia hidrográfica e a infraestrutura de suporte às 

atividades relacionadas ao meio, por meio de consultas ao Ministério do Turismo, à 

Secretaria de Estado de Turismo do Pará (SETUR), e às Prefeituras Municipais e demais 

órgãos ligados ao setor. A caracterização será dividida, a princípio, nos seguintes temas 

específicos: Cultura, Natureza, Sol e Praia, Negócios e Eventos, Gastronomia e Roteiros. 

Cada um dos temas específicos será objeto de mapeamento, por meio de 

geoprocessamento, identificando quais os municípios que são abrangidos por cada item. 

Ressalta-se que o mapeamento depende da existência ou disponibilização dos dados 

cartográficos respectivos. 

 

 Análise das condições do transporte hidroviário 

Para o Setor de Navegação, será analisada a situação atual do transporte hidroviário e as 

possibilidades de utilização dos cursos d’água regionais para o desenvolvimento do setor, 

junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Marinha do Brasil e 

Prefeituras Municipais. 

 

4.1.5.5. Estimativa das Cargas poluidoras 

Conforme descrito no item 4.1.2.4. Disponibilidade Qualitativa, a análise do monitoramento 

dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água permitirá um diagnóstico mais preciso 

dos corpos hídricos do Pará, sendo possível a identificação dos pontos mais afetados por 

poluição hídrica. De forma complementar à essa avaliação, amparada pelo cadastro de 

outorgas atualizado e pelo estudo referente ao uso do solo do estado, permitirá a 

mensuração das cargas poluidoras geradas por resíduos sólidos e líquidos e a respectiva 

estimativa dos seus impactos sobre os corpos hídricos. 

Para o primeiro grupo serão verificadas as condições de geração, coleta e destinação de 

resíduos sólidos, tendo como base os dados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Estado do Pará (PEGIRS)37. Tais informações juntamente com a localização 

geográfica dos locais que recebem a destinação desses resíduos, caso haja disponível, 
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serão utilizadas para estimar o volume de chorume e carga orgânica gerada, por meio de 

informações do próprio PEGIRS ou as variáveis definidas no Manual Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos38 quanto à produção volumétrica, sendo: 

 Sem cobertura de lixo: 0,0008 m³/d por m² de área ocupada; 

 Com cobertura do lixo: 0,0004 m³/d por m² de área ocupada; 

 Concentração média do chorume: 9.000 mg/L de DBO; 

 Remoção no tratamento (apenas para aterro): 90%. 

Os resíduos líquidos, por sua vez, serão avaliados conforme estimativas quantitativas que 

possibilitem a determinação do seu grau de impacto e sua origem, sendo estas citadas de 

acordo com os itens a seguir. 

a) Carga Doméstica 

Para avaliação do impacto dos usos domésticos será utilizada uma base de análise de 

cálculo conforme o nível de células de análise, formadas pelo cruzamento do shapefile dos 

Setores Censitários disponibilizado pelo IBGE em 2010, do shapefile de ottobacias da base 

hidrográfica oficial (quando disponível) e do uso do solo no estado do Pará. Esse 

detalhamento permitirá a identificação espacial da população a partir da proporcionalidade 

de área da respectiva célula em relação à mancha urbana dos municípios. Além da 

identificação da localização da população rural. 

Em termos de cálculo das cargas domésticas geradas, dois parâmetros-base serão 

avaliados: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Fósforo Total. Sendo que, para estes 

indicadores, os valores per capita adotados serão os usualmente aplicados, sendo eles: 

54 g/hab.dia e 1 g/hab.dia, respectivamente (VON SPERLING, 2005)39. 

Esses dois parâmetros possibilitam ainda a correlação direta das cargas geradas nos rios e 

seu abatimento conforme os índices de coleta e/ou tratamento de esgotamento sanitário dos 

municípios do estado, disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação sobre o 

Saneamento (SNIS) do ano mais recente ou, de forma alternativa, pelo Atlas Brasil de 

Despoluição de Bacias Hidrográficas (ANA, 2017). De forma simplificada, para a 

determinação da carga remanescente doméstica, a população urbana será subdividida em 

três grupos preliminares, sendo eles: 

 Grupo A (população urbana com coleta e tratamento): abatimento calculado 

conforme a taxa de remoção das ETEs de cada município; 

 Grupo B (população urbana com coleta e sem tratamento): sem abatimento; 

 Grupo C (população urbana sem coleta e sem tratamento): abatimento com remoção 

na ordem de 30% para DBO e fósforo, considerando que a mesma faz uso de fossa 

séptica. 

Essa mesma abordagem será realizada para a população rural, assumindo-se que a mesma 

adota a fossa séptica como tratamento de efluente. Caso se verifique que a fossa séptica 

não é adotada, será considerada que os demais tipos de destinação desses resíduos não 

possuem abatimento de carga. 
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b) Carga Pecuária 

Para essa carga, será utilizado o conceito de Bovino Equivalente para Demanda de Água 

(BEDA), no qual estabelece um valor unitário de referência de carga gerada para animais de 

diferentes portes (equinos, ovinos, suínos, aves, etc.). Os valores das cargas unitárias 

geradas para DBO serão estimadas em 0,1 kg/BEDA.dia, e para Fósforo serão estimadas 

em 2 g/BEDA.dia, valores estimados de acordo com ANA (2013)40. 

c) Uso do Solo 

De maneira complementar, para a identificação da poluição de fontes difusas, será realizado 

o mapeamento do uso e ocupação do solo de cada célula de análise, de forma a ser 

possível a identificação das áreas agrícolas, de pastagem, coberturas florestais e urbanas. 

Como fósforo é um indicador muito presente em fertilizantes, este embasará a análise das 

cargas poluidoras originadas da agricultura, juntamente com o indicador de DBO. Para efeito 

de cálculo, serão atribuídos valores unitários de cargas geradas para cada atividade do solo, 

como indica o Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Estimativa de carga de uso do solo unitária para DBO e Fósforo 

Uso do Solo 
Carga Unitária (kg/ha.dia) 

DBO Fósforo 

Agricultura 0,04910 0,00066 

Pastagem artificial e campos 0,01080 0,00001 

Cobertura florestal 0,01170 0,00002 

FONTE: Adaptado de Gomes et al. (1998)
41

; ANA (2013)
40

. 

 

No que diz respeito à escolha do coeficiente de exportação, é importante ressaltar que a 

definição de um valor é uma discussão recorrente em diversos estudos, uma vez que o 

aporte de carga aos corpos hídricos é dependente do escoamento superficial da bacia que, 

por sua vez, apresenta um comportamento variável dependente de uma série de parâmetros 

não constantes, como a frequência, intensidade e duração das chuvas, o tipo e manejo do 

solo, a declividade do terreno, a cobertura vegetal, dentre outros pontos. Caso no estado se 

identifique coeficientes específicos para o estado ou algumas das suas regiões, os mesmos 

serão adotados. 

d) Pesca e Aquicultura 

O cálculo da carga da atividade de pesca e aquicultura será desenvolvido mediante a 

apresentação de estudos realizados na região e de outros materiais disponíveis na 

literatura, uma vez que não existe um padrão metodológico difundido para a estimativa 

dessa tipologia de carga. Como ponto de partida, pode-se citar a metodologia desenvolvida 
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na Proposta de Atualização do Enquadramento da Bacia do Paraná 3 (AGUASPARANÁ, 

2016)42. A mesma considerou o parâmetro fósforo para a estimativa do impacto da carga 

poluidora oriunda da atividade de criação de peixes, para tanto, utilizou as informações da 

quantidade de peixes comercializada na região disponibilizados pelo IBGE por meio da 

Pesquisa Pecuária Municipal. Para a determinação do coeficiente de fósforo gerado por 

peixe foi utilizada a fórmula proposta por Beveridge (1986)43: 

𝑃𝑒 = (𝑃𝑓 𝑥 𝑇𝐶𝐴) − 𝑃𝑎 

onde: 

Pe: a concentração de fósforo gerada pela atividade (kg/t de peixe); 

Pf: concentração de fósforo na ração (kg/t de ração); 

Pa: concentração de fósforo no peixe despescado (kg/t de peixe despescado); 

TCA: taxa de conversão alimentar. 

 

As informações necessárias para o cálculo foram consideradas de acordo com as espécies 

de peixes comuns na região, bem como as rações utilizadas pelos mesmos, o que pode ser 

levantado no Pará. 

e) Carga Industrial 

A estimativa dessas cargas será estabelecida segundo informações de Lançamento de 

Efluentes disponibilizado pela SEMAS, ANA e/ou CNARH. De modo semelhante às cargas 

domésticas, a espacialização das cargas de origem industrial será realizada utilizando o 

shapefile de ottobacias da base oficial (quando disponível) e as coordenadas de lançamento 

de efluentes contidas do Cadastro de Outorga. Assim, com base nas informações de vazão 

de lançamento e concentração dos parâmetros-base de análise, serão estudadas as cargas 

de origem industrial. 

É importante destacar que, caso haja informações adicionais de outras substâncias, como 

mercúrio e metais pesados oriundos do setor industrial, poderá ser realizada uma estimativa 

de suas cargas poluentes. 

f) Carga da mineração 

De forma semelhante às cargas industriais, serão estimadas as cargas oriundas da 

mineração, uma vez que o Estado do Pará se desenvolveu economicamente com fortes 

contribuições de mineração. Serão adotados como base o valor de 0,5 mg/L de DBO e 

0,05 mg/L de fósforo total (ANA, 2013)40. Caso o quantitativo de informações disponíveis 

desses parâmetros seja satisfatório, será desenvolvida uma metodologia para a estimativa 

de poluição desses metais, sendo consideradas as concentrações de poluentes de 

mineração para cada elemento descrito na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Concentrações de poluentes de mineração 

Substância Concentração (mg/L) 

Cádmio 0,0005 

Cromo Total 0,0450 

Cobre 0,0150 

Ferro 0,6000 

Chumbo 0,0100 

Níquel 0,0138 

Prata 0,0016 

Zinco 0,1350 

Arsênio 0,1775 

Mercúrio 0,0003 

FONTE: Minas Gerais, 1999
44

. 

 

As cargas oriundas dos diferentes setores serão avaliadas quanto ao seu impacto nos 

corpos hídricos por meio da associação das mesmas com a disponibilidade hídrica do trecho 

hídrico em que ela é gerada. Dessa forma, será possível a determinação das concentrações 

de poluentes e a associação das mesmas com os padrões estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005. Para isso, será utilizado como base o modelo quali-quantitativo 

desenvolvido para o Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Tratamento de 

Esgotos Urbanos (2017), com as devidas adaptações para aplicação no estado do Pará. 

Esse modelo é estruturado de forma a acumular as cargas geradas ao longo dos corpos 

hídricos, de montante para jusante, considerando ainda um abatimento de primeira ordem 

em cada trecho. 

Com base nisso, será possível identificar as regiões de maior e menor vulnerabilidade de 

poluição hídrica, bem como os usos de impacto mais significativo, além de identificar trechos 

críticos quanto à qualidade requerida para os usos identificados. 

A partir desses pontos de contaminação superficial, poderão ser determinadas as regiões 

nas quais o solo possui maior fragilidade e, portanto, que poderiam impactar em maior grau 

de poluição os mananciais subterrâneos. 

 

4.1.6. Balanço Hídrico 

O objetivo do balanço hídrico é obter a comparação entre as disponibilidades e demandas 

hídricas para as 07 Macrorregiões Hidrográficas (MRHs), formadas pelas 26 Unidades 

Hidrográficas de Planejamento (UPLANs) que compõe o estado do Pará, estabelecendo, 

assim, um balanço entre as mesmas, o que é essencial para o diagnóstico. 

O cálculo é feito a partir da diferença entre a disponibilidade hídrica, caracterizada pela 

vazão de estiagem, e a demanda potencial. Este indicador reflete a situação real de 
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utilização dos recursos hídricos. Ele será calculado em três etapas, com a disponibilidade 

hídrica superficial, a disponibilidade hídrica subterrânea e a disponibilidade hídrica total. 

Nesse sentido, será aferida ainda a razão entre a vazão de retirada para os usos 

consuntivos e a vazão de referência em análise. A European Environment Agency – EEA 

utiliza esse índice, definido como water exploitation index, que é igual ao quociente entre a 

retirada total anual e a vazão média de longo período. Este índice adota a seguinte 

classificação: 

 < 5% - Excelente. Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é necessária. A 

água é considerada um bem livre; 

 5 a 10% - A situação é confortável, podendo ocorrer necessidade de gerenciamento 

para solução de problemas locais de abastecimento; 

 10 a 20% - Preocupante. A atividade de gerenciamento é indispensável, exigindo a 

realização de investimentos médios; 

 20% a 40% - A situação é crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e 

grandes investimentos; 

 40% - A situação é muito crítica. 

 

No que se refere à análise qualitativa, será utilizado um modelo matemático simplificado 

para analisar o impacto das cargas poluidoras estimadas nos corpos hídricos. Tal modelo 

baseia-se no utilizado no Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Tratamento 

de Esgotos Urbanos – na divisão hidrográfica ottocodificada, que permite a agregação dos 

resultados, facilitando a interpretação dos mesmos. 

Assim sendo, as cargas remanescentes calculadas são alocadas nas ottobacias 

correspondentes e possuem um abatimento na ottobacia de jusante. No final da ottobacia de 

jusante, a carga representa a soma do que foi abatido de montante mais o que é gerado na 

própria ottobacia correspondente. O abatimento da carga de DBO será calculado através da 

solução analítica de decaimento de primeira ordem, como apresentado por 

Von Sperling (2005). Cabe ressaltar que esta metodologia proposta só se torna viável com a 

base de ottobacias alinhada com a SEMAS/PA, para que essas informações sejam 

aproveitadas após a finalização do PERH/PA para incorporação do banco de dados que a 

SEMAS costuma trabalhar. 

Para a definição do coeficiente de decaimento, o modelo utiliza diferentes valores a partir da 

variação de dois critérios: (i) a concentração de DBO; e (ii) o ambiente de análise. Em 

ambientes lóticos e com concentrações de montante inferiores a 5 mg/L, o valor 

estabelecido seria de 0,15 d-1; quando superior a 5 mg/L, de 0,25 d-1. Para ambientes 

lênticos o coeficiente ficaria no valor de 0,033 d-1. Ainda na análise de ambientes lênticos, o 

valor de t é definido como sendo igual ao tempo de residência do reservatório. 

As concentrações calculadas após as simulações indicam os trechos críticos para diluição e 

o tipo de carga mais impactante. Quanto às vazões de referência para o cálculo do balanço 

hídrico, serão utilizadas aquelas calculadas no item de disponibilidade hídrica. Os resultados 

dos cálculos de balanço hídrico por bacia hidrográfica indicarão as bacias e regiões em que 

a situação em termos de disponibilidade e demanda passa a ser preocupante, crítica ou 

muito crítica. Nesses casos, há a necessidade de implementação de ações com vistas à 
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solução dos problemas, seja no incremento da disponibilidade ou em processos de gestão 

visando à otimização dos usos. 

Não obstante, o estudo “Desenvolvimento e implantação de um Sistema de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos no Estado do Pará”, contratado pela SEMAS/PA e que está em fase 

de elaboração pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC), poderá 

ser utilizado como insumo para o cálculo do balanço hídrico do PERH/PA. A utilização deste 

estudo como subsídio para a elaboração do PERH/PA fica condicionada ao término do 

mesmo para o estado todo, com a disponibilização para a Consultora de todos os relatórios 

Em termos de conflitos, a identificação dos mesmos se dará não somente por aqueles já 

existentes mas também sobre os potenciais conflitos, e quando identificados serão 

analisados e caracterizados a partir de diferentes ângulos, envolvendo diferentes atores. 

Apesar do estado do Pará ser abundante em água, a acelerada urbanização, a 

industrialização associada ao crescimento urbano, o aumento de desmatamento para 

expansão da pecuária e da agricultura, a abertura de novas áreas de mineração, o 

aproveitamento hidrelétrico dos cursos d’água e o acúmulo de passivos ambientais das 

últimas décadas, fazem com que os conflitos tendem a emergir. 

Segundo a CPT (2014)45, o Pará é o estado com o maior número de famílias envolvidas no 

conflito pelo uso da terra no período de 2005 a 2014, grande parte por conta da Construção 

da Hidrelétrica de Belo Monte. Além disso, o chamado “Complexo Hidrelétrico Tapajós”, que 

prevê a construção de sete usinas ao longo de dois rios (Rio Tapajós e Rio Jamanxim), no 

oeste do Pará, irá impactar diretamente 32 comunidades tradicionais, entre quilombolas, 

ribeirinhos, pescadores artesanais, extrativistas e cerca de dois mil quilômetros de território 

indígena, principalmente da etnia munduruku. 

De acordo com Lima et al. (2010)46, o resultado atual é a forte pressão extrativista que 

movimenta a economia do estado do Pará e a necessidade de manutenção da cobertura 

vegetal em locais onde ela se encontra ainda presente (ex: Calha Norte, Alto Xingu), e de 

resolver conflitos já consolidados (Tocantins-Araguaia e Costa Atlântica - Nordeste) e em 

desenvolvimento (Tapajós), mantendo uma perspectiva de desenvolvimento para o estado 

que alie tanto a demanda por ocupação de espaços com potencial produtivo, quanto à 

conservação dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos. 

A análise de áreas críticas em termos de Balanço Hídrico (áreas onde o consumo de água 

supera o volume de água disponível, de acordo com a vazão de referência do estado do 

Pará) e áreas com potencial geração de conflitos é, sem dúvida, um dos objetivos principais 

da realização do Diagnóstico. Com isso, serão avaliados os planos existentes procurando 

identificar fontes e focos de conflitos. Estes casos serão quantificados e qualificados através 

das demandas hídricas das bacias, inclusive dentro dos horizontes de planejamento (curto, 

médio e longo prazo) dos cenários propostos e proceder de tal maneira a resolver os 

eventuais conflitos. 

A MRH do Tapajós é uma região de conflitos, na qual encontram-se de forma atuante dois 

fatores com objetivos opostos: as unidades de conservação com finalidade de manutenção 
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dos recursos florestais e hídricos; e a expansão do setor produtivo pela BR-163 em direção 

ao Porto de Santarém, notadamente da atividade mineral e da agricultura de grãos. Já a 

MRH do Baixo Amazonas é atravessada pela Transamazônica tendo os conflitos pelo uso 

da terra um dos principais elementos de degradação ambiental, tanto pela expansão 

agrícola quanto pela exploração madeireira. 

De antemão, pode-se prever conflitos na região do município de Barcarena, o qual se insere 

no ciclo da mineração devido ao beneficiamento primário de minérios como a bauxita e o 

caulim. O município concentra um importante polo industrial de mineração, onde está 

instalado um complexo minero-metalúrgico, com indústrias metal-mecânicas, dentre as 

quais se destacam a Alumínio Brasileiro S/A (ALBRAS), que beneficia alumínio primário, e a 

Alumina do Norte do Brasil S/A (ALUNORTE), atualmente a maior usina de beneficiamento 

de bauxita do mundo, além de duas fábricas de beneficiamento de caulim, a Pará Pigmentos 

S/A (PPSA), e a Imerys Rio Capim Caulim (IRCC). No entanto, outros conflitos podem ser 

identificados no processo de reconhecimento, e as formas de identificação dos conflitos 

podem ser variadas, com a elaboração de questionários específicos, roteiros de entrevistas 

qualificadas, grupos focais de discussão, entre outros). 

Os resultados, tanto do balanço hídrico quali-quantitativo quanto da identificação dos 

conflitos pelo uso dos recursos hídricos serão apresentados em nível de MRHs e UPLANs, 

sendo avaliados, em maior detalhe, os principais problemas verificados. 

 Entrega do Produto 02 – Diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará 

Ao final de todas essas etapas descritas, serão consolidadas e apresentadas por meio de 

um relatório técnico parcial previsto para o PERH/PA: o Produto 02 – Diagnóstico dos 

recursos hídricos no Estado do Pará. Juntamente com a entrega do Produto 02 será 

apresentado todo seu conteúdo ao Grupo Técnico (GT) de acompanhamento do PERH/PA 

na SEMAS em Belém/PA, para posterior avaliação do material elaborado. 

 

4.2. Detalhamento das atividades e metodologias a serem desenvolvidas no 

Produto 03: Consolidação do Diagnóstico 

Após a entrega do Produto 02 à SEMAS/PA, será feito uma apresentação ao GT para 

posterior recebimento de suas contribuições. O GT terá um prazo de 10 dias para enviar as 

contribuições para a COBRAPE e em seguida a consultora terá os 10 dias seguintes para 

providenciar as alterações e incorporações necessárias para atender às contribuições. Após 

isso é entregue uma nova revisão do Produto 02 ao GT e o mesmo terá mais 5 (cinco) dias 

para a análise e aprovação da SEMAS/PA deste produto. Uma figura auxiliar dos prazos 

para avaliação e aprovação estará melhor detalhada no capítulo 5, referente aos Produtos 

Previstos. 

Após a aprovação do Produto 02 pela SEMAS/PA, serão realizadas as consultas públicas 

nas 4 cidades-pólo selecionadas e listadas no TDR: Altamira, Belém, Marabá e Santarém. 

Nessas cidades irão acontecer a apresentação dos resultados do Produto 02 – Diagnóstico 

e a coleta de contribuições. 

A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização dos eventos, bem como a sua 

divulgação e mobilização e, da parte da COBRAPE, estarão presentes nas reuniões para 

apoio e apresentação do conteúdo técnico e aplicação dos questionários previstos, 
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conforme descrição da participação social no item 4.9.3. Metodologia para as Consultas 

Públicas. 

Na sequência serão incorporadas as informações do diagnóstico dos recursos hídricos e as 

apresentações realizadas nas consultas públicas, o registro das contribuições dos 

participantes, o registro fotográfico, a lista de presença e outros documentos considerados 

relevantes. 

Com as contribuições das consultas públicas consolidadas no relatório do diagnóstico dos 

recursos hídricos, será entregue à SEMAS/PA o Produto 03 – Consolidação dos resultados 

das consultas públicas referentes ao diagnóstico dos recursos hídricos no Estado. Após 

apresentação e respeitando os prazos de contribuições do GT e incorporações da 

COBRAPE sobre o Produto 03, a COBRAPE irá apresentar junto com a SEMAS/PA os 

Produtos 02 e 03 para conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Pará (CERH/PA), na medida do possível e que não interfira nos prazos 

contratuais do PERH/PA. 

Por fim, a COBRAPE realizará a incorporação das contribuições do CERH/PA no prazo de 5 

(cinco) dias e mais 5 (cinco) dias para a aprovação da SEMAS/PA dos Produtos 02 e 03. 

 

4.3. Detalhamento das atividades e metodologias a serem desenvolvidas no 

Produto 04: Prognóstico 

Com base nos estudos realizados na fase de Diagnóstico, será elaborado o produto 

referente ao Prognóstico dos Recursos Hídricos do Estado do Pará. Deste modo, serão 

efetuadas projeções das demandas hídricas em curto, médio e longo prazo. Também será 

realizada a avaliação das demandas, com base nas expectativas de crescimento das 

atividades e consumos do estado, analisando conjuntamente as perspectivas do 

desenvolvimento de práticas agrícolas, aquicultura, pecuária, transporte hidroviário, geração 

de energia e usos múltiplos dos recursos hídricos. 

Será adotada para esta etapa – Prognóstico – a metodologia de cenários, a fim de articular 

os dados coletados nos estudos do diagnóstico associando-os a outras variáveis que 

independem do sistema de gestão de recursos hídricos do Estado do Pará. Desta forma, a 

metodologia de cenários funciona como um instrumento de organização das informações, 

podendo assim, dar suporte à tomada de decisão. 

Para execução das atividades, serão utilizadas informações provenientes da base de dados 

de entidades públicas e privadas que operam redes meteorológicas, hidrométricas e de 

qualidade das águas, sendo também utilizadas como fonte complementar, os estudos e 

análises específicos desenvolvidos pela COBRAPE, aliados a modelos matemáticos de 

simulação que “superponham” as demandas hídricas em três cenários, cada um nos 

horizontes de curto (5 anos), médio (10 anos) e longo (20 anos) prazos. 

Serão ainda levados em consideração os estudos a respeito da variabilidade e mudanças 

climáticas realizadas ou em andamento no estado do Pará. 
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4.3.1. Descrição da metodologia de cenarização 

O planejamento estratégico é aquele que orienta as decisões no sentido da utilização mais 

eficaz dos recursos disponíveis, ou também na obtenção de recursos essenciais, porém não 

disponíveis imediatamente, para a realização de determinados objetivos. Por esse motivo, a 

explicitação clara dos objetivos é de extrema importância. No entanto, o contexto em que 

tais decisões devem ser tomadas é complexo e, em grande medida, imprevisível, uma vez 

que trata de situações futuras onde um grande número de fatores pode ter influência e que, 

dependendo de como esse futuro ocorra, diferentes decisões devem ser tomadas para se 

alcançar os objetivos desejados. É com essa ideia de complexidade e imprevisibilidade 

inerentes que são utilizados “cenários”, os quais se apresentam como instrumentos para 

ordenar as percepções acerca dos ambientes e seu contexto em que certas decisões devem 

ser tomadas, reduzindo a variabilidade das possibilidades e explicitando a imprevisibilidade. 

Assim, a utilização de cenários para os Planos Estaduais, da mesma forma que no Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, dá um caráter estratégico à gestão de recursos hídricos. O 

Plano Nacional47, elaborado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente em 2006, desenvolveu em profundidade e rigor uma metodologia prospectiva de 

cenários de maneira a possibilitar a explicitação de futuros alternativos prováveis para os 

recursos hídricos nacionais. 

Segundo esta metodologia, os cenários não procuram reduzir a variabilidade projetando 

uma realidade “mais provável”. Ao contrário, ao explicitar e articular a imprevisibilidade 

constitui-se em “futuros alternativos possíveis” ou “plausíveis” e, por isso mesmo, são 

ferramentas apropriadas para processos de planejamento de longo prazo, que envolvem 

grandes incertezas e medidas de grande impacto econômico e/ou social. 

O objetivo do planejamento estratégico não é, portanto, a seleção de um cenário particular, 

o “mais desejável” ou o “mais provável”, uma vez que as forças atuantes que levam aos 

diferentes cenários estão, por definição, fora do controle dos decisores – qualquer cenário 

pode ocorrer, em princípio, ou não teria sentido a análise. Ao contrário, o planejamento 

estratégico tem a finalidade de tornar mais coerentes, abrangentes e robustas as estratégias 

de ação, ao testá-las contra as diferentes possibilidades de futuro imaginadas, todas elas 

com alta probabilidade de ocorrência (critério da verossimilhança). Como consequência 

dessa abordagem de planejamento, a tríade “objetivos – recursos – cenários” não pode ser 

dissociada. Cenários devem ser concebidos de forma que sejam verossímeis com relação 

ao contexto, relevantes para os objetivos, e adequados aos recursos disponíveis ou 

desejáveis. 

Cenários também podem ser entendidos como “mapas de contexto”, ou como arranjos 

alternativos de tendências, projeções e possibilidades organizados de forma coerente 

segundo o domínio de interesse do planejador. Mas os cenários não são tão somente a 

combinação de curvas de tendência estatística de forma a determinar situações máximas, 

médias ou mais prováveis. Apesar dos criadores de cenários se utilizarem dessas técnicas, 

eles também devem dar alguma coerência interna ao combinar tendências, de forma a 

poder justificar a sua probabilidade de ocorrência. 
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Na medida em que o propósito do planejamento estratégico é definir caminhos para atingir 

objetivos, o que é selecionado nesse processo de interação entre percepções e argumentos, 

ao fim e ao cabo, é uma “estratégia”, e não um cenário. Este serve apenas como suporte, 

pano de fundo ou, como o significado do termo é aplicado no teatro e no cinema, uma 

disposição ficcional, porém coerente, de elementos de uma cena, dentre tantos os possíveis 

e imagináveis, com a finalidade de proporcionar um contexto verossímil para selecionar e 

dar forma às decisões, chamadas aqui de “estratégias”. 

A matéria prima dos cenários são as hipóteses que representem as condições mais 

prováveis sobre o uso e a gestão das águas. Com base na análise do desenvolvimento 

socioeconômico esperado e seus reflexos sobre o uso dos recursos hídricos, caberá ao 

PERH/PA definir cenários futuros considerando a relação da disponibilidade de recursos 

hídricos e as projeções de demandas pelo uso dos recursos hídricos. No entanto, uma vez 

que os cenários deverão ser elaborados observando um horizonte temporal, também 

aqueles eventos que aparentemente não são muito prováveis, ou baseados em hipóteses 

aparentemente irrelevantes, porém que poderiam levar a situações totalmente diferentes do 

status quo, deverão também ser imaginados. 

Neste contexto, os cenários se tornam as extrapolações possíveis para o futuro dos 

procedimentos usuais de aumento da oferta e de utilização segundo padrões tecnológicos e 

culturais atuais. Mas nem todas as tecnologias atuais e facilmente disponíveis, assim como 

nem todos os instrumentos de gestão previstos na legislação vêm sendo empregados na 

atual gestão de recursos hídricos. Desta forma, ao se articular diferentemente instrumentos 

já existentes, porém não aplicados na atualidade, também estaríamos definindo outros 

“cenários alternativos”. 

É fundamental também analisar as diferentes variáveis intervenientes nas prospecções de 

futuro, articulando, além de critérios técnicos, os desejos e expectativas dos diversos 

stakeholders envolvidos. Como já dito, não existe um só cenário da bacia que queremos, 

uma vez que nem todos os stakeholders querem a mesma coisa. Os diversos interesses 

relativos ao uso dos recursos hídricos – internos e externos às bacias hidrográficas – serão 

examinados, pesados e articulados. 

Para a geração de cenários será utilizado um sistema de análise denominado “O Cubo”, que 

é conhecido tecnicamente como um OLAP (On-Line Analytical Processing). Trata-se de uma 

maneira eficiente de organizar grandes quantidades de informação relacional que permita 

realizar pesquisas e gerar relatórios de maneira rápida e eficiente. Nos bancos de dados 

OLAP as informações são organizadas pelo nível de detalhe, usando categorias pertinentes 

em cada caso; a um conjunto de níveis que compreenda um aspecto do banco de dados, 

como por exemplo, para sua localização geográfica é dado o nome de “dimensão”. Os 

bancos de dados OLAP são também chamados de “cubos” porque combinam diversas 

dimensões (níveis), como por exemplo, dados temporais, geográficos ou por áreas de 

interesse escalonadas, como os níveis organizacionais de uma corporação. 

O uso do “Cubo” para a geração de cenários permitirá que sejam trabalhados conjuntos 

grandes de cenários, que poderão ser posteriormente agrupados em famílias de cenários, 

segundo critérios que poderão classificá-las como “realistas, otimistas, pessimistas” e etc. 

É importante destacar que previamente serão apresentados para a equipe da SEMAS/PA 

quais serão as linhas de raciocínio a serem abordadas nos cenários, junto com as 
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conclusões do diagnóstico e convergindo para determinação de critérios que serão 

considerados nos cenários a serem construídos. 

 

4.3.2. Análise de fatores que influenciam para a construção de 3 cenários 

distintos 

Os cenários alternativos poderão ser articulados em um único eixo principal, onde as 

extremidades representam as melhores condições para as vertentes propostas, a ambiental 

e a econômica. Se for identificada a necessidade de mais eixos, ou mesmo o 

desmembramento deste, poderão ser construídos cenários adicionais, para uma 

investigação mais detalhada dos futuros possíveis, se a equipe da SEMAS/PA estiver de 

acordo. 

Nesses termos, para um cenário, se prevê um desenvolvimento favorável das atividades 

antrópicas, sem levar em consideração restrições ambientais ou sociais severas, 

desconsiderando ampliações de ações protecionistas da terra. Através deste prisma, poderá 

se observar o comportamento dos recursos hídricos no que tange a avaliação quali-

quantitativa e respectivos níveis de criticidade. Para isso, nesse mesmo cenário serão 

consideradas ocasiões extremas em diversas variáveis, como uma ampliação da atividade 

econômica mais vistosa, um crescimento populacional mais acentuado, o descumprimento 

da legislação ambiental no mesmo padrão atual, ou piorado, entre outros aspectos, de modo 

que permitam testar a capacidade de suporte dos recursos hídricos estaduais. 

Do outro lado do eixo, alocado em um novo cenário, está o protecionismo ambiental, 

ancorado na compreensão do significativo valor dos serviços ecossistêmicos, dentre eles 

aqueles providos pelos recursos hídricos, como o acesso a abastecimento de qualidade. 

Neste cenário, esperam-se algumas situações opostas ao outro cenário, onde ações 

voltadas à preservação dos serviços hídricos são esperadas, planos e zoneamentos 

devidamente implantados, aplicação de políticas ambientais, crescimento antrópico 

atenuado, entre outras variáveis. 

Neste caso, podem ser previstas ações governamentais em conjunto com a SEMAS/PA que 

por serem de responsabilidade do governo estadual se situam fora do alcance dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos. São eles, por exemplo, exigências 

diferenciadas de reuso de água em processos industriais ou agroindustriais, aumento das 

eficiências de tratamento de efluentes em estações de tratamento industriais e urbanas, 

restrições por condições de entrega negociadas entre os pontos de controle, alterações do 

uso do solo com objetivos ambientais de conservação de recursos hídricos, utilizando-se 

como base as Áreas de Proteção Ambiental (APPs) e as Áreas Prioritárias de Conservação 

da Biodiversidade (APCBs). Neste caso, a questão do uso do solo está muito ligada à 

poluição difusa, pois a adoção de áreas verdes, além de diminuir a área agropecuária 

diretamente, contribui também para o controle da erosão e aporte de nutrientes aos corpos 

hídricos. 

Para cada cenário, amplamente discutidos com a equipe da SEMAS/PA e subsidiados de 

informações que possibilitem tais projeções, poderão ser articulados os seguintes aspectos: 
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 Ordenamento territorial 

O objetivo do ordenamento territorial é assegurar a utilização racional do território de modo 

que atenda da melhor maneira as demandas de cada cenário, buscando minimizar os 

conflitos existentes ou potenciais. Para esta faceta da cenarização, serão interpretadas as 

diretrizes propostas pelos planos que se sobrepõem ao PERH/PA. 

 Infraestrutura 

O prognóstico da infraestrutura será elaborado a partir da expansão populacional e urbana e 

seus respectivos desdobramentos sobre a infraestrutura planejada. Também serão 

identificados os impactos dos novos projetos na configuração urbana e no uso e ocupação 

do solo, tanto aqueles de abrangência regional, como os municipais. 

 Saneamento básico e meio ambiente 

A elaboração dos cenários articulará o saneamento básico por meio do potencial 

atendimento das metas do PLANSAB, ou não, da aplicação dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico existentes e/ou em elaboração, bem como demais ações previstas em 

outros planos, principalmente os Planos Plurianuais (PPAs), abordando questões referentes 

ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 

 Desenvolvimento social 

A estimativa a ser realizada para a compreensão do desenvolvimento social no estado do 

Pará diz respeito à população esperada para os horizontes do PERH/PA. É conhecido que 

inúmeros fatores internos e externos podem influenciar no crescimento populacional, e que 

esse número futuro não depende de fatos ou estatísticas passadas. Também existem 

inúmeros métodos para tais estimativas, que podem levar à divergência a precisão dos 

números resultantes. 

Entretanto, o atual exercício de cenarização não pretende cravar com precisão qual será a 

população estadual para os horizontes do plano, mas apresentar uma linha de tendência em 

que se possa observar qual a magnitude deste valor, onde obviamente está intrínseco uma 

margem de variação. Esse pressuposto está em consonância com a definição de cenários, 

que pretendem apresentar condições de contorno futuras, ou as variações possíveis. 

Isto posto, adotar-se-á o método de projeção geométrica da população com base nos 

censos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

nos anos de 2000 e 201048. A fim de se evitar as flutuações decorrentes da migração entre 

municípios vizinhos, serão calculadas as taxas referentes às microrregiões municipais, 

sendo então aplicadas às populações municipais. Para fins de conferência e checagem, as 

projeções serão compatibilizadas com as projeções demográficas estaduais do próprio 

IBGE. 

 Desenvolvimento econômico 

O prognóstico buscará compreender a dinâmica econômica do Estado, sob uma visão 

multidimensional, permitindo que se estabeleça uma associação com o desenvolvimento 

                                                
48

 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Populacional, 2010. Disponível em: 

<http://www.censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em jul/2018. 
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das atividades antrópicas, agrupando nos diferentes cenários as condições que mais 

potencializem tal progresso, e em contraponto, àquelas mais restritivas. 

Ressalta-se a relevância do setor agropecuário, onde será avaliado quanto ao seu 

desenvolvimento, com ênfase no potencial da agricultura irrigada e sua evolução regional, 

além de uma análise na expansão pecuária com e sem adensamento. A atividade minerária 

levará em consideração as lavras atuais e futuras, observando os investimentos previstos 

para o setor, assim como a aquicultura. Além disso, será analisada também as perspectivas 

de crescimento do setor industrial e do saneamento básico (Metas PLANSAB, etc.), além 

das projeções populacionais (e análise de migrações entre municípios paraenses) e do 

potencial de crescimento e desenvolvimento da aquicultura. 

Também entrarão na pauta de discussões os usuários não consuntivos da água, que 

necessitam da manutenção de volumes de água para subsistirem e possuem significativo 

potencial de crescimento, caso das usinas para geração de energia, transporte hidroviário, 

turismo, lazer, crescimento e desenvolvimento do setor portuário e de transporte do estado, 

e demais usos múltiplos, delimitados pelo respeito à preservação do meio ambiente. 

 

4.3.3. Projeções das Demandas Hídricas no curto, médio e longo prazos para 

os 3 cenários propostos 

A determinação das demandas futuras pode ser formulada por dois tipos de projeções, onde 

a primeira é baseada em simples projeções estatísticas, ou extrapolações matemáticas, 

tendo por base a série histórica dos dados da última década (2003 a 2013, por exemplo). 

Este tipo de projeção supõe que todos os fatores que determinam as demandas 

permanecem constantes, inclusive as múltiplas influências cruzadas entre todas as variáveis 

que condicionam as demandas, e por isso são chamadas de “tendenciais”, ou “de 

referência”. 

Assim, as demandas de abastecimento de água serão projetadas em função do crescimento 

da população, baseado em sua série histórica, bem como o padrão de consumo per capita. 

A dessedentação animal também terá sua série extrapolada para os horizontes do plano, e 

esse aumento da população animal resultará em demandas futuras. A lógica se repete para 

os demais setores, como industrial, mineral e agricultura. 

O outro tipo de projeção é baseado na inspeção da evolução de algumas variáveis que 

podem influenciar as demandas e produzir trajetórias que sejam diferentes da simples 

extrapolação matemática inercial. Este segundo tipo pode ser considerado como um 

“desvio” em relação à projeção tendencial, permitindo a análise de possíveis variações em 

relação às projeções de referência, concebendo assim cenários alternativos. 

As estimativas das demandas e da qualidade da água nos cursos hídricos dos cenários 

alternativos estarão diretamente atreladas às variáveis a serem trabalhadas, visto que em 

um possível cenário que priorize a proteção ambiental, por exemplo, a atividade econômica 

cresceria de modo mais restritivo, pressionando menos a demanda por água e sua 

qualidade. Já em um cenário que preconizasse um desenvolvimento econômico mais 

avantajado, pode-se estimar o comportamento dos balanços hídricos quali-quantitativos, 

salientando assim os pontos mais vulneráveis no estado, e quanto os recursos hídricos têm 

capacidade de suportar tal crescimento. Por isso, as variáveis a serem articuladas e a 
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maneira de se fazer esse processo são de extrema importância para o prognóstico do 

PERH/PA. 

Para a avaliação da qualidade da água, as variáveis apresentadas na etapa anterior 

(Diagnóstico) serão projetadas para os horizontes do plano, tendencialmente e 

alternativamente, que reaplicadas no modelo qualitativo, descrito anteriormente, gerará as 

cargas remanescentes futuras. 

 

4.3.3.1. Estruturação dos cenários 

A construção dos cenários no âmbito do PERH/PA perpassa primeiramente pelas 

estimativas das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos, representadas 

aqui pelas demandas e qualidade das águas futuras, afetadas principalmente pelo avanço 

das atividades econômicas no estado. Essas projeções podem ser realizadas de muitas 

maneiras, a partir de extrapolações tendenciais ou prognósticos alternativos. 

O Cenário Tendencial representa o conjunto de projeções tendenciais enquanto os 

“Cenários Alternativos” articulam variáveis que influem as demandas ou disponibilidades, 

mas que podem vir a evoluir de forma diferente da extrapolação estatística das demandas, 

provocando desvios em relação a ela. 

Cenário Tendencial 

O cenário tendencial, como já dito, será uma das extrapolações possíveis para o futuro dos 

procedimentos usuais de aumento da oferta e de utilização segundo padrões tecnológicos e 

culturais atuais. Em palavras gerais, corresponderá àquele em que os estudos prospectivos 

identificarão as condições sob as quais os problemas hídricos evoluirão sem a existência de 

intervenções de gestão. Para este cenário serão consideradas informações tendenciais 

geradas pelo diagnóstico. Esta geração será apoiada por estudos de projeção populacional, 

elaborados na etapa do Diagnóstico, que ajudarão a dar coerência aos resultados. 

Os resultados deste cenário devem originar tabelas de demandas tendenciais agregadas 

por tipo de uso, por municípios e por Macrorregiões Hidrográficas (MRHs), além de gráficos 

e figuras semelhantes aos produzidos na etapa do Diagnóstico, com a diferença de que a 

presente etapa refletirá as demandas decorrentes das transformações previstas para o 

estado, especialmente em termos de distribuição populacional, desenvolvimento econômico 

e uso do solo, isto é, as previsões de demandas futuras (ou os efeitos sobre a 

quantidade/qualidade dos recursos hídricos). 

A primeira atividade desta etapa prevê uma montagem dos cenários que serão construídos, 

iniciando-se com o Cenário Tendencial. A partir de informações disponíveis e de estatísticas 

de séries históricas no decorrer dos anos, pode-se tentar visualizar qual será a tendência 

dos acontecimentos no estado do Pará, sempre no escopo de recursos hídricos. Serão 

levadas em conta informações sobre desenvolvimentos de fatores econômicos no estado, 

assim como o cálculo das projeções populacionais. 

 

Cenários Alternativos 

Os cenários alternativos serão acordados com a SEMAS/PA. Conforme previsto pelo Termo 

de Referência (TDR), serão dimensionados dois cenários alternativos de demandas hídricas 
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para cada horizonte de projeto (curto, médio e longo prazo), orientados pelas análises 

estatísticas e avaliações de crescimentos econômicos existentes dentro do estado. Todos 

os cenários serão desenvolvidos com a sustentabilidade ambiental e social vigente e 

característica com a região do estado do Pará. 

Serão estabelecidas, desde o início do trabalho, as bases metodológicas a serem adotadas 

para a cenarização. A fim de obter uma leitura consistente das necessidades e expectativas 

dos atores envolvidos com o processo, o tema será abordado nas Consultas Públicas que 

acontecerão na fase do diagnóstico. 

Os cenários alternativos deverão ser formulados, caracterizados e estudados nos seguintes 

termos: 

 Projeção das suas demandas; 

 Sequência de intervenções estruturais e não estruturais neles consideradas para a 

gestão dos recursos hídricos no horizonte temporal do plano; 

 Necessidades de proteção, conservação, recomposição ou restauração de 

ecossistemas em função das demandas atuais e futuras de água. 

As intervenções propostas deverão estar articuladas ao longo do tempo, destacando-se as 

intervenções que podem ou devem ser implementadas em curto prazo, sendo projetados, 

para cada cenário, diferentes tipos de demanda por água. Será incluso também as 

variações climáticas, que são um fator de mudança importante nos cenários, pois é uma 

intervenção que pode afetar diretamente na disponibilidade e demanda hídrica futura. 

A fim de expandir o leque de possibilidades futuras e orientar o processo de planejamento 

dos recursos hídricos, devem ser delineados cenários alternativos que vislumbrem 

mudanças conjunturais e climáticas que possam influenciar nas demandas e na 

disponibilidade de água. 

Com isso, para estruturação dos cenários alternativos será fundamental investigar trajetórias 

mais prováveis de aceleração ou redução de crescimento econômico, estabelecimento de 

incentivos fiscais regionais ou setoriais, variações de taxas de crescimento demográfico, 

mudanças nas restrições de ordem ambiental e alterações na aplicação dos instrumentos e 

na atuação do sistema de gestão de recursos hídricos, tendo sempre presente as incertezas 

envolvidas em prognósticos dessa natureza. 

Ademais, outro fator relevante para a concepção dos cenários alternativos a ser investigado 

é a variabilidade da distribuição espacial das atividades antrópicas, ou do ordenamento 

territorial, caracterizado pelo surgimento de atividades dinâmicas em novos polos, que 

podem determinar novas demandas de infraestrutura física de transporte, de energia e 

sociais, que têm o potencial de representar novos gargalos, atingir limites físicos e de 

suporte ou ainda aumentar as deficiências existentes. A análise da distribuição atual das 

principais atividades econômicas do território, etapa diagnóstica, será então articulada 

mediante visões de futuro que permitem investigar como uma miríade de possíveis 

desenvolvimentos se desdobra. 

Na construção dos cenários alternativos serão indicadas as hipóteses e as metodologias de 

gestão e simulação dos recursos hídricos a serem adotadas. Pelo menos dois cenários 

serão estabelecidos, resultantes da integração/combinação entre crescimento econômico 

acelerado e moderado e de exigências ambientais e sociais mais ou menos intensas. Em 

pelo menos um dos cenários deverá ser considerado também os possíveis efeitos das 
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mudanças climáticas globais nas disponibilidades e demandas hídricas, a partir de modelos 

e relatórios existentes. Após a definição e construção destes cenários, será feita uma 

estimativa das demandas hídricas e das cargas poluidoras para todos os setores usuários 

contemplados no estado do Pará. 

Na elaboração dos cenários será feita também a avaliação dos projetos e planos setoriais 

de relevância, localizados em bacias compartilhadas, para que as principais diretrizes que 

envolvam a área do estado sejam incorporadas ao PERH/PA. Serão pesquisadas 

informações que possam gerar consequências econômicas e demográficas nas 

disponibilidades hídricas e nas demandas pelo uso da água, ou ainda, ações que sejam 

identificadas como passíveis de deteriorar a qualidade das águas da bacia. Por último, será 

realizada uma avaliação dos desafios e oportunidades resultantes, sempre buscando a 

compatibilização de interesses das bacias. 

Ainda serão verificados os impactos causados, ou não, na proteção e conservação 

ambiental com os possíveis crescimentos. Essa avaliação será feita através das estimativas 

dos cenários e o quanto isso será danoso para a qualidade da água. 

4.3.4. Avaliação prospectiva do impacto da variabilidade climática e eventos 

críticos na disponibilidade hídrica do Estado 

4.3.4.1. Panorama de mudanças climáticas e variabilidade do clima 

Segundo o novo relatório da Sociedade Meteorológica Americana e da Administração 

Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), compilado por mais de 500 

cientistas de 60 países e divulgado anualmente, o estudo Estado do Clima de 2016 traz 

informações atualizadas sobre os indicadores globais relacionados às mudanças climáticas. 

Este relatório indica que o ano estudado superou recordes quanto à temperatura média da 

terra, da superfície e dos oceanos, à amplitude da elevação do nível do mar, à emissões de 

gases do efeito estufa (GEE), ao número e intensidade de eventos extremos, às menores 

medições de gelo no mar e em glaciares, além de uma maior variação do ciclo hidrológico e 

precipitação. 

Assim, a consideração das alterações climáticas se faz fundamental para o PERH/PA, pois 

se trata de uma região com notável importância na esfera hídrica, inclusive no âmbito 

nacional. As alterações climáticas que porventura possam ocorrer, têm potencial para 

causar impactos relevantes no polígono estadual, provocando desdobramentos significativos 

em suas atividades econômicas, bem como extrapolar o limite paraense, visto que parte da 

umidade da região é distribuída pelo país em determinadas épocas do ano pela circulação 

atmosférica. Entende-se, portanto, que a região é estratégica para o país. 

Grande parte das projeções indica que a região norte deverá ter clima mais seco que o 

atual, podendo acarretar em episódios menos húmidos, e precipitações mais concentradas, 

ocasionando cheias, com riscos de enchentes e alagamentos. 

O panorama das mudanças climáticas e as possíveis variações no clima serão investigadas 

e tratadas no âmbito do PERH/PA, embasados tanto em estudos específicos realizados 

para a região que estejam disponíveis quanto nas projeções dos modelos climáticos globais 

regionalizados pelo INPE, a fim de possibilitar a articulação dessa variável exógena na 

etapa do prognóstico, de forma a verificar quais fragilidades emergem na esfera hídrica em 

todo o estado. 
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4.3.4.2. Mudanças Climáticas 

A COBRAPE compreende, que a gestão dos efeitos deletérios das mudanças climáticas 

com rebatimento nos recursos hídricos deve ser realizada sob a seguinte mudança de 

paradigma: propõe-se tratar a natureza incerta dos cenários climáticos globais não no 

sentido de intentar responder aos prováveis acontecimentos, mas sim para se preparar para 

seus possíveis desdobramentos. Adota-se, portanto, um caráter contingente às mudanças 

do clima para, após a identificação das modificações possíveis em seus padrões, interpretar 

a influência destas nos recursos hídricos. 

Para tornar prática a consideração quanto à variabilidade que as mudanças climáticas 

podem exercer, será empregada a técnica não-preditiva – desenvolvida pela COBRAPE – 

no exercício de entender e endereçar possíveis variações em variáveis chave (temperatura 

máxima, temperatura mínima e precipitação) provocadas pelas mudanças do clima. Para 

tanto, considerar-se-ão o comportamento das variáveis sob projeções de clima futuro pelos 

Modelos de Circulação Global (MCG) HadGEM e MIROC, devidamente regionalizados de 

forma espacialmente abrangente por meio de downscaling aplicado pelo modelo climático 

regional ETA do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Serão avaliadas as 

condições de precipitação e temperaturas futuras estimadas pela combinação dos modelos 

para o ano de 2038, horizonte máximo de planejamento adotados (20 anos). 

Ressalta-se que, quando necessário, diversos outros parâmetros relativos à climatologia 

disponíveis pelo INPE podem ser incorporados à avaliação, tais como evaporação, número 

máximo de dias consecutivos sem chuva no ano, número de dias com chuvas extremas, 

entre outros. Para o referido horizonte, ainda serão observados os cenários 4.5 e 8.5 do 5º 

relatório do IPCC, de modo a estimar as melhores e piores simulações, de modo a construir 

uma faixa de variação que permita uma análise mais aprofundada para o estado. Os 

resultados de tal técnica permitem interpretar – para além de valores absolutos – o 

comportamento indicativo dos modelos como concentrações de tendências quanto às 

modificações possíveis. 

Sabe-se que inerente ao processo de modelagem matemática de uma condição natural tão 

complexa, como o clima, estão associadas inúmeras estimativas, imprecisões e até mesmo 

erros. Assumir que persiste uma porção de incerteza, entretanto, não significa não agir 

sobre as previsões de alteração. Por isso, com relação à redução das incertezas, o que se 

pode implementar são previsões com base nos melhores dados disponíveis, quantificar as 

incertezas associadas a essas previsões e identificar as frentes de ação passíveis de 

mitigação dos efeitos da mudança do clima. Por outro lado, ao agir, os tomadores de 

decisão devem lembrar-se do princípio da precaução e da existência do custo de não agir, 

ou custo de inação. 

Em posse das variações destacadas, a disponibilidade hídrica atual será relativizada à 

variação das condições climáticas identificadas, que posteriormente impactará no balanço 

hídrico. O aumento, ou restrição, da disponibilidade implicará em novas perspectivas no 

tocante à demanda de água, especialmente em períodos secos, à qualidade da água e à 

intensidade e frequência dos eventos extremos. Caso se verifique necessário, pode-se 

adicionar à variação do balanço hídrico a evaporação, que pode ser estimada pela diferença 

de temperatura e/ou utilizada a medição realizada diretamente pelos modelos. 
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Ademais, a leitura referente a variação das condições climáticas ainda pode gerar outras 

análises prospectivas ao ser cruzada com temas correlatos, como eventos extremos, 

buscando identificar um maior grau de vulnerabilidade, ou não, no futuro, ou ainda com 

outras frentes, como desmatamento ou áreas de atividade agropecuária. 

 

4.3.4.3. Medidas mitigadoras dos problemas relacionados à variabilidade 

climática 

As mudanças climáticas devem ser avaliadas do ponto de vista das alterações na 

distribuição, frequência e intensidade da precipitação, que geram impactos no uso da água 

pelos setores usuários, como por exemplo, o calendário agrícola. A variabilidade climática 

deve ser considerada na aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, de 

modo a aproveitar os benefícios da diversidade hidrológica intra-anual da região. 

Dessa forma, para atenuar os impactos da variabilidade nos sistemas hídricos, são 

necessárias medidas de adaptação e ajustes dos instrumentos e práticas de gestão de 

recursos hídricos a essa realidade. A adaptação proativa pressupõe a definição de uma 

estratégia robusta, sendo a mesma entendida como a capacidade do sistema de perseverar 

nos diversos futuros alternativos factíveis. Sendo que a resiliência do sistema, entendida 

como a capacidade dos recursos hídricos de manter suas funções e operações nos diversos 

futuros alternativos, é propriedade essencial dessa robustez. 

Essa abordagem definida como “governança antecipatória”, consiste em abraçar a incerteza 

inerente ao exercício de se planejar para o futuro e assim incorporá-la no processo de 

decisões, criando sistemas mais versáteis e, consequentemente, mais resilientes. Essa 

alteração de paradigma surge para reconhecer que há aspectos do futuro que dificilmente 

serão antecipados por meio de previsões, mas que, no entanto, não precisam representar 

uma ameaça caso ocorram. 

Dentre as diversas ações que se enquadram na governança antecipatória, destacam-se: i) o 

fortalecimento dos arranjos institucionais de gestão de recursos hídricos, que devem ser 

empreendidos não como um fim em si mesmo, mas como respostas consistentes frente à 

plena natureza dos problemas a serem enfrentados; e ii) a aplicação de medidas “sem 

arrependimento” (no regrets, em inglês), que são aquelas dirigidas à solução de problemas 

associados à variabilidade climática existente enquanto, ao mesmo tempo, aumentam a 

resiliência aos possíveis impactos da mudança climática. Ambos os enfoques destacados se 

dão independentemente do grau de mudança climática. 

Não se busca, pela metodologia proposta, respostas precisas para perguntas incertas 

(sendo a principal: qual será o padrão climático futuro no estado do Pará?), mas sim 

respostas possíveis (por mais que incertas) para perguntas precisas (notadamente: onde 

estão as principais fragilidades frente ao clima e como se preparar, no âmbito do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, para melhor enfrentar as incertezas?). 

As mudanças no clima trarão uma série de impactos em diversos setores, como nos 

recursos hídricos, na geração e distribuição de energia, e na agricultura. Entre os problemas 

a serem enfrentados, está o risco de colapso no abastecimento de água em várias regiões 

urbanas, devido a estiagens mais prolongadas; maior risco de inundações; elevação do 

nível do mar e entrada de água salina nos lençóis subterrâneos que abastecem grande 

parte das cidades litorâneas e intensificação dos efeitos da poluição nos corpos hídricos, 
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reduzindo ainda mais a disponibilidade e a qualidade hídrica. A energia também é um ponto 

preocupante, uma vez que a redução do volume das chuvas e o aumento da temperatura 

acarretarão em perdas significativas nos reservatórios. 

Prevendo todos esses e diversos outros impactos, a COBRAPE articulará a variável 

climática de modo a enxergar as consequências dessas variações sobre o estado do Pará, 

identificando as áreas vulneráveis, a fim de propor diretrizes e ações de adaptação a elas. 

Este arcabouço estará em consonância com o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças 

do Clima (PNA), que busca promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do 

clima e realizar uma gestão do risco associada a esse fenômeno, propondo medidas de 

adaptação a 11 setores: Agricultura, Recursos Hídricos, Segurança Alimentar e Nutricional, 

Biodiversidade, Cidades, Gestão de Risco de Desastres, Indústria e Mineração, 

Infraestrutura, Povos e Populações Vulneráveis, Saúde e Zonas Costeiras. 

Outra fonte de subsídio ao PERH/PA no que tange as diretrizes de adaptação é o Painel 

Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), que se espelha no Painel Intergovernamental 

de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) e objetiva fornecer avaliações científicas 

sobre as mudanças climáticas de relevância para o Brasil, incluindo os impactos, 

vulnerabilidades e ações de adaptação e mitigação. 

Assim como no IPCC, o PBMC também produz relatórios especiais, especialmente quando 

solicitado por conferências ou convenções ambientais, sobre como subsidiar o Brasil no 

âmbito das discussões do SUBSTA (Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e 

Tecnológico) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, como 

também políticas ambientais e sobre mudança do clima. 

O PBMC apoiará o governo brasileiro com a disponibilização de uma análise integrada das 

informações sobre mudança do clima, que representará uma sinalização de áreas e temas 

prioritários para o Brasil, como a identificação das Ações de Mitigação Nacionalmente 

Adequadas (NAMA, sigla em inglês) a partir do conhecimento sobre as melhores práticas de 

redução de emissões setoriais para o Brasil e novas tecnologias para redução de emissões 

de Gases de Efeito Estufa (GEE). 

 

4.3.5. Proposição de cenários visando à identificação de áreas inundáveis 

A análise de áreas sujeitas a inundações será realizada com base nos cenários hidrológicos 

que serão definidos na etapa correspondente do estudo. Dados de relevo obtidos a partir de 

imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), disponíveis no website da EMBRAPA 

e outros, serão utilizadas para determinar curvas de nível por meio do software ArcGis e 

também gerar superfícies de relevo contínuas (MDE – modelo digital de elevações) por meio 

de técnicas de interpolação espacial. 

Após discussão e aprovação da metodologia com a equipe da SEMAS/PA, dados vetoriais 

(linhas, pontos e polígonos) representando limites municipais e áreas urbanas serão 

sobrepostas ao MDE, assim como os corpos hídricos mais importantes do estado do Pará. 

Locais já identificados anteriormente como situados em áreas alagáveis serão referenciados 

sobre o MDE, para auxiliar na interpretação das áreas inundáveis, principalmente pontos 

com cotas baixas do terreno e próximos a canais de drenagem e de corpos hídricos. Dessa 

forma, será possível obter um maior entendimento dos condicionantes e fatores 
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potencializadores para a ocorrência das inundações nos perímetros urbanos e demais 

regiões relevantes ou estratégicas do Estado. 

Acompanhando a análise topográfica, serão analisadas informações para melhor 

compreensão da dinâmica climática, efeitos da urbanização e vulnerabilidades associadas 

aos alagamentos. 

 

4.3.6. Balanço Hídrico 

Apresentados os cenários, tendencial e alternativos, de demanda hídrica a próxima etapa 

será obter a compatibilização, propriamente dita, das disponibilidades com as demandas 

(Balanço Hídrico). 

Com o objetivo de tornar o PERH/PA um instrumento versátil e estratégico, serão 

analisadas, a partir das novas demandas e cargas, situações críticas para o balanço hídrico 

quali-quantitativo. Para tanto, o foco deverá cair sobre a análise e gestão de riscos (gestão 

proativa), minimizando o foco sobre situações de emergência (gestão reativa). 

Para a identificação dos pontos críticos, será aplicada a metodologia de níveis de risco, 

focando o déficit no balanço hídrico quali-quantitativo. As análises de riscos são realizadas a 

partir da agregação, em algum nível significativo, das informações de disponibilidade hídrica, 

demandas e carga poluidora em cada célula de análise. Os riscos são quantificados em 

termos da probabilidade da ocorrência de déficit em cada um desses balanços, baseando-se 

na permanência da vazão necessária para equilibrar as demandas projetadas ou da vazão 

necessária para trazer as concentrações de poluentes para dentro da faixa adotada de 

enquadramento. O conceito de vazão necessária é baseado na Curva de Permanência: 

curva acumulativa de frequência da série temporal contínua dos valores das vazões, 

observadas em um posto fluviométrico, que indica a porcentagem de tempo que um 

determinado valor de vazão foi igualado ou ultrapassado durante o período de observação 

(PINTO et al., 1976)49. 

A Tabela 4.6 abaixo apresenta os níveis de risco que serão associados aos balanços 

hídricos quantitativos de cada UPLAN. Tanto no balanço hídrico quantitativo, quanto no 

“balanço hídrico qualitativo”, foram determinados 7 (sete) níveis de risco. 

Tabela 4.6 – Níveis de Risco e sua Caracterização – Quantitativo 

Nível de 

Risco 

Faixa de Permanência 

da Demanda 

Caracterização do Risco 

Face aos Instrumentos de Gestão 

1 0 < Demanda <= Q100% Risco praticamente nulo, demanda menor que a vazão mínima 

registrada. 

2 Q100%< Demanda<=Q95% Risco baixo, dentro da faixa de referência para instrumento de 

outorgas. 

3 Q95%< Demanda<= Q90% Risco médio, limite de aplicação dos instrumentos de outorga. 

                                                
49

 PINTO, N.L. de S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. A., GOMIDE, F. L. S. Hidrologia Básica, 1976. 

São Paulo: Edgard Blucher, T. R. ChaokaShaver, M.W. The biogeographic significance of low 

elevations records for Neotoma cinerea from the northern Bonneville Basin. Utah, 1996. Great Basin 

Naturalist 56, 191–196. 
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Nível de 

Risco 

Faixa de Permanência 

da Demanda 

Caracterização do Risco 

Face aos Instrumentos de Gestão 

4 Q90%< Demanda<= Q50% 
Risco alto, necessidade de prever volumes de regularização 

para aumento da disponibilidade hídrica e/ou de criação de 

políticas de gestão da demanda. 

5 
Q50%<Demanda  

<= QFIRME 

Risco muito alto, exige gestão regional integrada de demanda 

e disponibilidade. 

6 QFIRME<Demanda 

<= QMÉDIA 

Risco muito alto; acima da faixa da aplicação de volumes de 

regularização intra-anuais. 

7 Demanda > QMÉDIA Risco altíssimo, acima da capacidade teórica de 

regularização. 
FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

No caso do “balanço hídrico” quantitativo, as comparações entre as demandas projetadas 

nos cenários possivelmente elaborados e a disponibilidade hídrica calculada, assim como a 

determinação do nível de risco associado, serão feitas em diferentes níveis de agregação 

em que o Estado será dividido, como as MRHs, por exemplo. Outros níveis intermediários 

de agregação podem ser utilizados, devido à metodologia OLAP a ser empregada. 

A determinação das demandas nos cenários provavelmente seguirá os mesmos critérios 

estabelecidos para o diagnóstico, referindo-se sempre às vazões de retirada média de todos 

os meses. 

Na aplicação deste modelo, a condição de contorno inicial da qualidade da água será 

equivalente aos limites da classificação padrão de enquadramento para corpos d’água não 

classificados, ou seja, Classe 2. Nessa abordagem, os riscos serão calculados com base em 

probabilidades, através da comparação entre vazão requerida para a diluição da carga 

poluidora na condição de contorno e as diferentes vazões da curva de permanência das 

sub-bacias e UPLANs. Os riscos serão associados a situações específicas que podem 

implicar em limitações dos instrumentos convencionais de gestão de recursos hídricos, 

como é apresentada no exemplo do quadro abaixo, cuja forma final deverá ser discutida e 

validada pela SEMAS/PA, para poder se tornar útil ao processo de gestão compartilhada no 

Estado. 

A Tabela 4.7 apresenta os níveis de risco que serão associados aos balanços hídricos 

qualitativos por faixa de permanência da vazão de diluição com indicações para o sistema 

de gestão. 

Tabela 4.7 – Níveis de Risco e sua Caracterização – Qualitativo 

Nível de 

Risco 

Faixa de Permanência da 

Vazão de Diluição 

Caracterização do Risco 

Face à Frequência de Ocorrência 

1 0< Qdiluição <=Q100% 
Risco praticamente nulo, a vazão de diluição necessária é 

menor que a vazão mínima registrada. 

2 Q100%< Qdiluição <= Q95% 
Risco baixo, dentro da faixa de referência para instrumento 

de outorgas. 

3 Q95%< Qdiluição <=Q70% 
Risco médio, limite da aplicação dos instrumentos de outorga 

de lançamento. 

4 Q70% < Qdiluição <=Q50% 

Risco alto, a diluição adequada ocorre com menos 

frequência que o previsto pelo instrumento de outorga de 

lançamentos. 
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Nível de 

Risco 

Faixa de Permanência da 

Vazão de Diluição 

Caracterização do Risco 

Face à Frequência de Ocorrência 

5 Q50%< Qdiluição <=QMÉDIA 
Risco alto e frequente, mais da metade do tempo não ocorre 

diluição adequada. 

6 QMÉDIA< Qdiluição <=Q10% 
Risco muito alto, a diluição adequada ocorre com menos 

frequência que a vazão média. 

7 Qdiluição >Q10% 
Risco altíssimo, mais de 90% do tempo não ocorre diluição 

adequada. 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

No balanço qualitativo, a análise será feita em termos de demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), e fósforo total (Pt). Os mesmos parâmetros considerados para as estimativas das 

cargas poluidoras. Esses indicadores foram selecionados por representarem a condição da 

qualidade da água tanto nas aglomerações urbanas quanto nas áreas agrícolas. 

Com base na estimativa das cargas poluidoras, calculadas seguindo a metodologia de 

articulação dos elementos trabalhados nos cenários, serão determinados os valores de 

vazão necessária para a diluição das mesmas. O cálculo da vazão de diluição utiliza como 

referência os limites de concentração de DBO e Pt definidos pela Resolução CONAMA 

nº 357/2005, no âmbito das classes 1, 2 e 3, como mostra a Tabela 4.8 abaixo. 

Tabela 4.8 – Limites das Cargas Poluidoras em Ambiente Lótico 

Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio 

 [mgO2/L] ] 

DBO5,20 ≤ 3,0 ≤ 5,0 ≤ 10,0 - 

Fósforo Total 

 [mgP/L] 

Pt – Ambiente lótico* e 

tributários de ambientes 

intermediários** 

≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,15 - 

* Ambiente Lótico: ambiente relativo às águas continentais moventes (definição disposta na Res. CONAMA 

nº 357/2005). As águas continentais moventes são representadas por rios, corredeiras, riachos, córregos e 

canais, caracterizados por apresentar uma hidrodinâmica com velocidade significativa na direção longitudinal. 

** Ambiente Intermediário: ambiente intermediário entre o lótico e o lêntico, sendo o ambiente lêntico 

correspondente às águas continentais com velocidade longitudinal menos expressiva, como é o caso de lagoas, 

lagoas, açudes e reservatórios. 

 

As vazões de diluição calculadas representam a quantidade mínima de água que o corpo 

hídrico deveria ter para que a carga remanescente estimada em cada uma das células de 

análise não ultrapasse os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação. 

Posteriormente, o nível de risco é calculado a partir da permanência da vazão de diluição 

necessária. 

O nível de risco será avaliado no nível das células de análise, admitindo-se que as 

condições de poluição de cada célula não se propagam além dela. Assim, o foco do balanço 

hídrico qualitativo é a determinação do risco de não diluição, ou diluição insuficiente, da 

carga de DBO e de fósforo total afluentes aos rios. 
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Para as situações extremas (estiagens severas) e em UPLANs selecionados por questões 

estratégicas, será realizado um balanço hídrico quali-quantitativo em que será avaliada a 

“Pegada Hídrica” das seções críticas, por meio da adoção de critérios que levem em 

consideração não só a sustentabilidade dos balanços hídricos quali-quantitativos nas 

UPLANs individualmente como também de forma cumulativa (quando possível). Essa 

análise permitirá uma avaliação quali-quantitativa do impacto das importantes atividades 

ocorrentes no estado, sejam elas no presente ou esperadas dentro do horizonte do plano. 

 

4.3.6.1. Identificação de conflitos potenciais com os cenários simulados e 

análises conclusivas 

Nesta etapa, os cenários construídos anteriormente serão utilizados para a visualização de 

possíveis rebatimentos territoriais e sobre o grupo de usuários de recursos hídricos. Com 

estes rebatimentos, será possível quantificar, de forma bem embasada, os impactos 

prováveis sobre os recursos hídricos nas diferentes MRHs. 

Compor-se-ão, assim, “quadros de futuro”, onde será possível visualizar conflitos pelo uso 

da água, seja pela variável qualidade, seja pela variável quantidade, ou mesmo a 

combinação de ambas (caso comum nas áreas urbanas mais consolidadas). Estes “quadros 

de futuro” serão utilizados para a conferência dos resultados da cenarização, servindo como 

contraponto teórico e permitindo, caso necessário, que sejam desenvolvidos novos cenários 

ou que os já resultantes sejam corrigidos ou adaptados. 

4.3.6.2. Identificação do cenário de referência para o qual o PERH/PA 

orientará suas ações, que deverão ser integradas ao Plano Plurianual - 

PPA Estadual 

O cenário de referência apresenta o gap entre o cenário almejado e o cenário mais provável 

de acontecer se nada for feito pelas instâncias de gestão dos recursos hídricos, para mudar 

a tendência, além das obrigações legalmente estabelecidas. 

É esse dimensionamento que fornece os parâmetros básicos para elaboração dos 

programas e projetos para o PERH/PA, onde os mesmos serão integrados ao Plano 

Plurianual - PPA Estadual. 

O cenário de referência conta no mínimo com as seguintes análises: 

 Qualificação das alternativas de incremento da disponibilidade hídrica quantitativa, 

considerando os parâmetros climáticos do cenário tendencial; 

 Qualificação dos processos de redução da carga poluidora, inclusive em função de 

melhorias nos sistemas de tratamento de efluentes; 

 Oportunidade de ganho de eficiência e efetividade no uso da água e melhoria 

quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos; 

 Alternativas de prevenção ou mitigação da escassez – quantitativa e qualitativa, nas 

situações críticas e convivência ou prevenção dos eventos extremos. 
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4.3.6.3. Classificação de Unidades Hidrográficas de Planejamento para 

posterior aplicação dos instrumentos de gestão 

Um elemento fundamental do PERH/PA é definir o formato da articulação entre a unidade 

de recursos hídricos – Bacia Hidrográfica – e as demais unidades de gestão adotadas pelo 

Estado. O estabelecimento de uma regionalização tem como finalidade orientar e 

fundamentar a implementação dos instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A 

regionalização é um item considerado fundamental para o decorrer de todo o estudo a ser 

realizado, visto que todas as informações processadas e analisadas dentro do PERH/PA 

podem ser facilmente agregadas ou desagregadas, dependendo da necessidade geográfica 

para sua melhor análise, inserida na metodologia da COBRAPE. 

A atualização e consolidação das Unidades Hidrográficas de Planejamento (UPLANs) para o 

PERH/PA serão realizadas mediante a utilização da ottocodificação de bacia, sendo 

respeitados os limites e bases atuais definidas pelo Estado. Além disso, as UPLANs serão 

definidas por tipologias similares de problemas, visando a aplicação dos instrumentos de 

gestão e soluções propostas, considerando os cenários. 

Finalmente, a versão final do relatório (Produto 04 – Proposição de Prognóstico e Cenário 

do PERH/PA) será encaminhada para aprovação, após a realização de todos os ajustes 

solicitados e que estejam de acordo com o Termo de Referência e o presente Produto de 

Bases Metodológicas. 

 

4.4. Detalhamento das atividades e metodologias a serem desenvolvidas no 

Produto 05: Consolidação do Prognóstico 

Após a entrega do Produto 04 à SEMAS/PA, será feito uma apresentação ao GT para 

posterior recebimento de suas contribuições. O GT terá um prazo de 10 dias para enviar as 

contribuições para a COBRAPE e em seguida a consultora terá os 10 dias seguintes para 

providenciar as alterações e incorporações necessárias para atender às contribuições. Após 

isso é entregue uma nova revisão do Produto 04 ao GT e o mesmo terá mais 5 (cinco) dias 

para a análise e aprovação da SEMAS/PA deste produto. Uma figura auxiliar dos prazos 

para avaliação e aprovação estará melhor detalhada no capítulo 5 (Produtos Previstos). 

Após a aprovação do Produto 04 pela SEMAS/PA, serão realizadas as consultas públicas 

nas 4 cidades-pólo selecionadas e listadas no TDR: Altamira, Belém, Marabá e Santarém. 

Nessas cidades irão acontecer a apresentação dos resultados do Produto 04 – Prognóstico 

e a coleta de contribuições. 

A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização dos eventos, bem como a sua 

divulgação e mobilização e, da parte da COBRAPE, estarão presentes nas reuniões para 

apoio e apresentação do conteúdo técnico e aplicação dos questionários previstos, 

conforme descrição da participação social no item 4.9.3. Metodologia para as Consultas 

Públicas. 

Na sequência serão incorporadas as informações do prognóstico dos recursos hídricos e as 

apresentações realizadas nas consultas públicas, o registro das contribuições dos 

participantes, o registro fotográfico, a lista de presença e outros documentos considerados 

relevantes. 
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Com as contribuições das consultas públicas consolidadas no relatório do diagnóstico dos 

recursos hídricos, será entregue à SEMAS/PA o Produto 05 – Consolidação dos resultados 

das consultas públicas referentes ao prognóstico e cenários dos recursos hídricos do Estado 

do Pará. Após apresentação e respeitando os prazos de contribuições do GT e 

incorporações da COBRAPE sobre o Produto 05, a COBRAPE irá apresentar junto com a 

SEMAS/PA os Produtos 04 e 05 para conhecimento e considerações do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos do Pará (CERH/PA), na medida do possível e que não interfira nos 

prazos contratuais do PERH/PA. 

Por fim, a COBRAPE realizará a incorporação das contribuições do CERH/PA no prazo de 5 

(cinco) dias e mais 5 (cinco) dias para a aprovação da SEMAS/PA dos Produtos 04 e 05. 

 

4.5. Detalhamento das atividades e metodologias a serem desenvolvidas no 

Produto 06: Diretrizes, programas e metas 

4.5.1. Articulação e compatibilização dos interesses do PERH/PA com Planos 

estaduais, federais e de bacias vizinhas 

Os planos estaduais têm como característica englobar informações ligadas aos recursos 

hídricos ou que tenham relação com os mesmos, além de reunir as principais diretrizes para 

subsidiar a implantação dos instrumentos de gestão a nível de bacia hidrográfica dentro do 

território estadual. Dessa forma, é importante que haja articulação entre o mesmo e os 

demais estudos de recursos hídricos existentes na região para que se viabilize uma gestão 

integrada. Nesse contexto, é interessante realizar, ao longo da elaboração do PERH/PA o 

levantamento dos planos, programas, projetos, ações e políticas setoriais previstos a nível 

federal, estadual, municipal e adjacentes para que os mesmos sejam agregados ao 

PERH/PA. 

Para esse levantamento será realizada uma leitura e análise dos estudos existentes a fim de 

elencar informações que possam influenciar o Plano, principalmente nas etapas de 

prognóstico e proposição de ações. O ponto de partida será a identificação das políticas, 

planos setoriais e metas previstos no Plano Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2006) de 

forma a elencar os mais significativos no âmbito do desenvolvimento do PERH, buscando 

sobretudo compatibilizar esses objetivos. 

Serão verificadas ainda as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e 

do Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA que visam levar conhecimento 

sobre o meio ambiente e a importância da sustentabilidade no desenvolvimento do país para 

toda a população brasileira. Dessa forma, será incorporado ao PERH/PA essa política de 

expansão do conhecimento ambiental com foco nos aspectos dos recursos hídricos no 

estado do Pará, visando sobretudo o conhecimento, a sensibilização e a conscientização da 

população paraense sobre as questões relacionadas à água. 

De forma simultânea serão consultados os Planos Estratégicos de Recursos Hídricos dos 

Afluentes da Margem Direita do Amazonas (que engloba o planejamento de 2010 a 2030) e 

do Tocantins-Araguaia (com diretrizes previstas até 2025), visando identificar temas 

relevantes que possam influenciar a gestão de recursos hídricos no Pará. Dentre os quais 

pode-se citar a questão de possíveis efeitos de mudanças climáticas, construções de 

grandes empreendimentos com demanda de água e planejamento no setor de saneamento. 
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Sobre este aspecto, serão ainda levantados os municípios com Planos Municipais de 

Saneamento Básico, Planos Diretores de Recursos Hídricos e demais instrumentos de 

planejamento municipal que tenham relação com a questão da água. 

Complementarmente, serão pesquisados os demais planos setoriais existentes no Estado 

de forma a compatibilizar as perspectivas de crescimento e planejamento de atividades 

econômicas e sociais que afetem tanto a qualidade quanto a quantidade da água no Pará. 

Tais informações serão consolidadas na forma de tabelas para identificar as mais 

recorrentes, as de maior ou menor relação com os objetivos do PERH/PA e assim permitir 

uma consolidação de tudo que é relevante para o plano. 

 

4.5.2. Elaboração das propostas de diretrizes para planejamento de metas para 

o PERH/PA 

Considerando os resultados obtidos no diagnóstico e das contribuições adquiridas no 

processo de elaboração do Plano, poderão ser identificados os principais traços regionais 

que merecem ser avaliados e direcionados para a proposição de novos indicativos de 

desenvolvimento regional. 

Com base nos cenários estudados e na definição dos objetivos e metas gerais de qualidade 

ambiental e de gestão dos recursos hídricos, serão estabelecidos os programas, projetos e 

ações, gerais e setoriais, visando minimizar os problemas, potencializar os pontos positivos 

e otimizar os usos múltiplos das águas. 

O conjunto de alternativas de intervenção será selecionado com foco na busca de soluções 

para os problemas ambientais e conflitos entre disponibilidade e demanda hídrica. As 

intervenções previstas serão agrupadas por área temática, dentre elas: 

 Regularização do uso da água; 

 Monitoramento da qualidade e quantidade de água; 

 Vulnerabilidade a eventos críticos; 

 Comunicação e disponibilização da informação; 

 Conhecimento técnico para a gestão; 

 Educação ambiental; 

 Proteção de áreas estratégicas; 

 Recuperação da qualidade ambiental; e 

 Ordenamento do turismo. 

 

As possibilidades / potencialidades e preferências das partes interessadas se dará de modo 

a alcançar o cenário de referência do PERH/PA nos horizontes de curto (5 anos), médio (10 

anos) e, longo (20 anos) prazos. 

Para a proposição de ações, tendo em vista os horizontes supracitados, serão considerados 

os programas de ações emergenciais a fim de sanar as necessidades consideradas 

prioritárias em cada MRH e tendo em vista, médio e longo prazo, proposições de programas 

de ações continuadas. 
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Esta atividade constitui o insumo básico para determinar a qualificação dos Programas e 

Projetos do PERH/PA, compreendendo sua eficiência de modo integrado ao PPA do Estado 

do Pará, com objetivo de otimizar os recursos hídricos em suas diversidades de usos e 

minimizar os problemas existentes. 

Tendo em vista que o planejamento é um processo dinâmico, o Plano de Ações deve conter 

metas intermediárias e claras, passíveis de revisão e ajustes periódicos. O Plano de Ações 

deve ser apresentado de maneira simples e clara, possibilitando o amplo entendimento das 

metas e ações que sejam necessárias a cada etapa da implementação. 

 

4.5.2.1. Elaboração das Questões Norteadoras 

A identificação das questões norteadoras será dada através do grau de influência dos 

principais fatores verificados ao longo do estudo e da evolução da influência de curto, médio 

e longo prazo. Refere-se a uma análise desses fatores no intuito de eliminar preconceitos, 

inconsistências e incongruências. 

A qualificação das questões norteadoras também compreendem as diferentes percepções 

dos atores com relação às ameaças e oportunidades, essas são consideradas elemento 

básico para a definição dessas questões. 

Pode-se considerar as questões norteadoras classificadas em aquelas que compreendem o 

sistema estadual, tidas como variáveis internas, e as que dependem de articulações, 

coordenação ou negociação com atores externos ao sistema estadual, inclusive de 

instâncias nacionais de gestão de recursos hídricos e também de estados limítrofes. De 

maneira geral, serão consideradas: 

I. Internas: 

 Mecanismos de governança, inclusive arranjos institucionais capazes de ampliar a 

mobilização, participação e proatividade equilibrada das diversas categorias de 

atores / partes interessadas; 

 Investimentos em infraestrutura para melhoria da eficiência e resiliência do uso da 

água, por meio de infraestruturas de produção, infraestruturas de gestão, 

mecanismos de mercado – inclusive Parcerias Público-Privadas – PPP, 

infraestruturas de gerenciamento dos programas e projetos; 

 Gestão integrada de investimentos resultando em efeitos de escala e escopo; 

 Regulação/ regulamentação complementares, se couber. 

II. Externas: 

 Capacidade de coordenação, gerenciamento e protagonismo em pautas 

compartilhadas com outros estados, a União e entidades de apoio – sociais e 

empresariais; 

 Inserção em políticas públicas afins e conexão com instrumentos destas políticas, 

considerando os componentes públicos que possuam potencial de ampliar a 

permeabilidade dos mecanismos de gestão dos recursos hídricos; e 

 Promoção da pauta dos recursos hídricos em mecanismos de inovação tecnológica, 

como tratamento e reuso da água, interação dos mananciais de superfície e 

subterrâneos, reservação e saneamento no ambiente, dentre outros. 



 

112 

 

4.5.2.2. Elaboração de Macrodiretrizes 

As macrodiretrizes qualificam o grau de efetividade dos processos básicos como 

governança, organização territorial, inovação tecnológica e investimentos em infraestrutura e 

suas respectivas questões norteadoras estabelecidas na etapa anterior. 

Essas constituem um conjunto de metas, as quais devem ser negociadas entre as instâncias 

de gestão dos recursos hídricos, principalmente as organizações que possuem dependência 

em boa parte da mobilização dos usuários para a inovação e os investimentos nas unidades 

de uso/produção. Dentre as macrodiretrizes, podem-se destacar: 

 O aprimoramento e o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos; 

 A capacidade de elaboração, execução e integração de planos, programas e projetos 

em múltiplas escalas, incentivando o protagonismo local; 

 A integração dos cenários de curto, médio e longo prazo na gestão dos recursos 

hídricos; 

 A pactuação de soluções integradas de melhoria da proteção, inovação tecnológica, 

engenharia financeira, aumento da oferta e outras formas de ampliação da resiliência 

/ sustentabilidade do uso dos recursos hídricos. Essa diretriz será desdobrada a 

partir de uma análise territorial, ou seja, identificando as soluções integradas 

adaptadas a situações objetivas e concretas, permitindo uma avaliação objetiva de 

atores e partes interessadas. 

4.5.2.3. Entrega do relatório sobre Diretrizes Gerais 

O relatório sobre diretrizes gerais contempla os parâmetros e outros elementos relevantes 

para a elaboração de Programas e Projetos para o PERH/PA. Assim, serão apresentadas: 

 Diretrizes para implementação dos Instrumentos de Gestão; 

 Propostas de Objetivos e Metas do PERH/PA; e 

 Orientações para desenho dos Programas e Projetos. 

 

4.5.3. Elaboração de programas e ações para o PERH/PA 

4.5.3.1. Apresentação da estruturação dos programas e ações, por áreas 

temáticas 

O Plano de Ações do PERH/PA busca basicamente a definição estratégica de ações que 

devem ser implementadas para garantir o uso múltiplo, racional e sustentável da água no 

estado. 

Para a definição metodológica do Plano de Ações, que será composto por um conjunto de 

Programas, será utilizada a metodologia 5W2H, que nada mais é que um acrônimo utilizado 

para representar as diretrizes utilizadas para a formatação de um plano de ação. Os 5Ws 

são: What, Why, Where, When, Who — em português: o que, por que, onde, quando e 

quem. E os 2H são: How e How much — como e quanto custa. 
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As diretrizes do Plano passam pelas respostas das seguintes perguntas: 

 O que precisa ser feito? (Quais ações estão associadas ao Programa); 

 Por que precisa ser feito? (Qual a justificativa do Programa/Ação?); 

 Onde será feito? (Em que bacia/unidade hidrográfica); 

 Quando deverá ser feito? (Qual o cronograma, em qual o período o Programa/Ação 

será implementado?); 

 Quem fará? (Quem serão os responsáveis pelo Programa/Ação); 

 Como será feito? (Quais metodologias/técnicas, quais ferramentas etc. serão 

utilizadas); 

 Quanto custará? (Quais custos estão envolvidos na realização deste 

Programa/Ação). 

 

4.5.3.2. Descrição detalhada dos programas e ações propostos 

A estratégia geral para a construção de um Plano de Ações que seja efetivamente 

implementado envolve os seguintes aspectos, sem prejuízo de outros: 

 Priorização dos objetivos a serem atingidos e estabelecimento de um planejamento 

cronológico factível; 

 Apresentação final do Plano de Ações de maneira simples e clara de forma que seja 

possível a ampla compreensão das metas e das ações necessárias em cada etapa 

da implementação; 

 Construir o plano de ações com metas intermediárias claras de forma que o mesmo 

possa ser revisto e ajustado periodicamente; 

 Definir a estratégia de monitoramento e acompanhamento de cada ação, 

simplificando o máximo possível a forma de avaliação da implementação do Plano. 

Como já discutido em outros itens, considera-se de extrema importância o desenvolvimento 

de um Plano de Ações robusto, focado nos problemas da região e amplamente discutido e 

pactuado entre os atores estratégicos. A participação desde o início do processo dos 

setores que serão responsáveis pela implementação das ações é essencial para o sucesso 

do Plano, uma vez que o mesmo será fortemente baseado nos problemas e relações de 

causa-efeito identificados durante a elaboração do diagnóstico e prognóstico. 

Visando garantir a implementação do PERH/PA, a definição das metas e das ações, 

estruturais e não estruturais, será realizada de uma maneira criteriosa, avaliando a real 

possibilidade de implementação das mesmas durante o horizonte de planejamento do 

Plano. Deste modo, as ações serão agrupadas por afinidade temática em forma de 

programas, subprogramas, projetos e medidas emergenciais a serem implementadas em 

curto, médio e longo prazos, considerando-se as seguintes premissas: 

 A sustentabilidade hídrica das intervenções; 

 Os condicionantes financeiros e orçamentários; 

 As ações e programas já existentes ou previstos em outras instâncias de 

planejamento; 

 As ações, programas e recomendações sugeridas por outros instrumentos de 

planejamento; 

 A articulação institucional necessária para a implementação das ações; 
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 A capacidade de planejamento e operação dos atores envolvidos. 

 

As propostas serão avaliadas em conjunto com suas congêneres, de modo a possibilitar sua 

consolidação em termos de: 

 Metas gerais e parciais a serem atingidas, para cada grupo de compromissos; 

 Ações a serem implementadas para atender às metas estabelecidas; 

 Prazos de execução para a definição dos horizontes de curto, médio e longo prazos; 

 Responsáveis pela execução; 

 Investimentos previstos e fontes de financiamento; 

 Indicadores de acompanhamento e de resultados. 

A estruturação do Programa de Investimentos deverá sistematizar as intervenções que 

serão propostas, considerando-se os seguintes aspectos: 

 Pré-Seleção de Programas: nesta atividade serão compilados os programas, projetos 

e ações intervenientes no Estado, em conformidade com todos os resultados 

levantados anteriormente e observando os resultados das análises de futuro e os 

condicionantes técnicos, legais, políticos e institucionais que envolvem a gestão. 

Será entabulada uma pré-seleção de programas a serem implementados, que irão 

contemplar as principais necessidades observadas no Estado. Estes temas serão 

elaborados considerando a necessidade de programas emergenciais e programas 

continuados, considerando os horizontes de planejamento apontados pelos cenários. 

 Critérios de Elegibilidade e Priorização: as ações serão determinadas e 

hierarquizadas em consenso com a SEMAS/PA e as instâncias participativas do 

PERH/PA. Os programas estabelecidos serão classificados em categorias, em 

função da relevância e da urgência que apresentem, identificando-se horizontes em 

que sejam atendidas (curto, médio e longo prazos). Serão propostos critérios para 

elegibilidade e priorização das intervenções, de forma a permitir a tomada de 

decisões em bases mais tangíveis, de acordo com a metodologia apresentada no 

item 4.5.4 a seguir. 

 Definição de Programas Prioritários: Esta atividade objetiva o detalhamento dos 

programas a serem implementados no Estado, com vista à operacionalização das 

intervenções propostas para garantir a melhoria da situação hídrica. Estes 

programas serão descritos, estruturados e pré-orçados, compondo um cenário 

completo das intervenções preconizadas. 

 Elaboração de Orçamentos Prévios: serão investigados e descritos orçamentos 

estimados para a implementação dos Programas, Projetos e Ações definidos nas 

atividades anteriores. No caso de ações que envolvam infraestrutura (obras) serão 

identificadas e orçadas separadamente as etapas intermediárias necessárias para a 

realização da referida obra. 

 Fontes de Recursos: será apresentado um detalhamento sobre as possíveis fontes 

de recursos dos Programas do Plano. Um quadro de fontes e destinos de recursos 

será montado, para acompanhar a evolução dos investimentos, assim como para o 

levantamento de potenciais fontes de recursos. Os investimentos serão organizados 
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e distribuídos ao longo do tempo, de modo a produzir um cronograma físico-

financeiro.  

Sabe-se se antemão algumas propostas que já são consolidadas no Estado e que 

precisarão de intervenções compatíveis no Plano de Ação, quais sejam: 

 Proposta de arranjo institucional para a criação do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos e sua viabilidade; 

 Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção 

dos recursos hídricos; 

 Proposta de controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios 

e proposições para lavra com menor impacto ambiental; 

 Proposição de intervenções ou medidas de adaptação à variabilidade climática; 

 Identificação de áreas prioritárias para a elaboração de estudos de vazão ecológica; 

 Propostas de estudos de gestão de águas subterrâneas, compreendendo a 

pesquisa, o planejamento, o mapeamento da vulnerabilidade à poluição, a 

delimitação de áreas destinadas a sua proteção, o controle e o monitoramento; 

 Diretrizes para o transporte fluvial nos cursos de água onde haja tráfego de 

embarcações; 

 Diretrizes para o controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de 

rios; 

 Diretrizes para implantar, obrigatoriamente, os planos de contingência contra 

lançamentos e/ou derramamento de substâncias tóxicas ou nocivas em corpos de 

água, observando o disposto na Lei Federal n° 9.966 de 2000; 

 Propostas de estudos de gestão de águas subterrâneas, compreendendo a 

pesquisa, o planejamento, o mapeamento da vulnerabilidade à poluição, a 

delimitação de áreas destinadas a sua proteção, o controle e o monitoramento; 

 Proposição de diretrizes para monitoramento onde houver risco de comprometimento 

da reserva por superexplotação ou onde as águas subterrâneas forem vulneráveis à 

contaminação; 

 Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade 

dos recursos hídricos disponíveis; 

 Estimativa dos investimentos necessários para cada proposição; 

 Levantamento de possíveis fontes de investimento para a implementação das ações 

e programas propostos. 

 

4.5.3.3. Estimativa dos investimentos necessários para cada proposição 

Neste item serão investigados e descritos orçamentos estimados para a implementação dos 

Programas, Projetos e Ações definidos nas atividades anteriores. No caso de ações que 

envolvam infraestrutura (obras) serão identificadas e orçadas separadamente as etapas 

intermediárias necessárias para a realização da referida obra. As estimativas de custos são 

estabelecidas a partir de uma análise retrospectiva do custo dos programas e projetos na 

área de recursos hídricos, em execução ou planejados em escala nacional e estadual. 
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4.5.3.4. Levantamento das possíveis fontes de investimento para a 

implementação 

Serão pesquisadas e analisadas as fontes de recursos financeiros que possam ser 

aplicados nas ações do PERH/PA, sendo eles, orçamentos federais, estaduais e municipais, 

além de concessionárias de serviços públicos, linhas de financiamento nacionais e 

internacionais, e fundos de investimentos. 

O esquema de financiamento do PERH/PA é parte fundamental da viabilidade e, por 

consequência, da credibilidade do Plano. Como diretriz básica, serão consideradas as 

diferentes fontes de financiamento e de receitas das políticas relacionadas à gestão de 

recursos hídricos e da gestão dos territórios. Ao não se restringir as clássicas fontes de 

financiamento da gestão das águas, a presente proposta busca incentivar a inovação nessa 

etapa do PERH/PA, identificando e propondo mecanismos para operacionalizar a sinergia 

entre políticas públicas e investimentos privados a partir de uma lógica territorial. 

As fontes de financiamento serão analisadas de maneira diferenciada, observando viabilizar 

intervenções em três categorias de investimentos: 

 Gestão dos Recursos Hídricos, em princípio elegíveis para uso dos recursos da 

cobrança dos direitos de uso da água; 

 Infraestrutura de regularização da oferta de água e de sua qualidade, incluindo a 

construção de infraestruturas de usos múltiplos da água, proteção e realimentação 

de mananciais e infraestrutura natural, bem como, programas de saneamento, 

resíduos sólidos, saúde, eficiência energética, entre outras; 

 Infraestrutura e equipamentos nas unidades produtivas usuárias de água e 

empreendidas por organizações de usuários ou por meio de mecanismos de PPP 

(Parceria Público-Privada) com vista a reuso, tratamento de efluentes, eficiência nos 

sistemas de irrigação entre outros. Mesmo sendo a priori privados, são investimentos 

que podem se beneficiar de contrapartidas ou incentivos públicos, inclusive recursos 

de cobrança. 

Além das referências que podem ser identificadas por consulta das bases de dados sobre 

programas e projetos relacionados com recursos hídricos e ambientais, saneamento e 

resíduos, são incluídas as propostas elaboradas e discutidas nas revisões do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, e nos Planos Estratégicos de Recursos Hídricos dos 

Afluentes da Margem Direita do Amazonas (2010-2030) e do Tocantins (2009-2025). 

Para as fontes de financiamento principais, inclusive aquelas oferecidas por organizações 

não governamentais, são propostos critérios de elegibilidade, modalidades e procedimentos 

de acesso e exigência de prestação de conta/comprovação de resultados. Toda e qualquer 

proposta constante do esquema de financiamento do PERH/PA será analisada à luz da 

oportunidade de sinergia e, quando identificada, somente será incorporada ao Plano após 

pactuação com os responsáveis pelas respectivas fontes de recursos. 

Caso os recursos identificados não sejam suficientes para a plena execução do PERH/PA, 

serão montados três cenários de disponibilidade de recursos financeiros: 

 Um cenário desejável correspondente ao programa de investimentos pleno, que 

permite cumprir todas as metas do Plano; 
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 Um cenário piso, correspondente ao montante dos recursos identificados, do qual 

serão eliminadas as intervenções que integram o primeiro cenário, mas não 

possuem fonte identificada de recursos; e, 

 Um cenário intermediário, tendo suas características estabelecidas pela SEMAS/PA, 

de comum acordo com o Grupo Técnico – GT de acompanhamento, de modo a 

representar uma posição intermediária entre os dois primeiros e compatibilizar as 

demandas do cenário desejável com os recursos existentes, segundo as prioridades 

estabelecidas anteriormente para as intervenções. 

A integração das ações em curso e planejadas ao portfólio de investimentos apontados pelo 

cenário de referência, permite buscar otimização e maior eficiência. Para isso, as demandas 

de investimentos apontam necessidades de articulação intra e interinstitucionais, sugerindo 

arranjos para coordenação, gestão e execução do Plano. 

 

4.5.4. Hierarquização para a implementação de programas e ações do 

PERH/PA 

Há um consenso geral sobre a necessidade de efetivar todas as ações propostas no âmbito 

do Plano de Ações – apresentados no item 4.5.3 – para que o sistema de gestão de 

recursos hídricos evolua. Também existe consenso sobre as dificuldades da implementação 

simultânea de todas as ações nos prazos determinados, principalmente pela eterna 

dificuldade de financiamento das mesmas. Além disso, o Estado do Pará conta com uma 

área abrangente, que necessitará de diversas ações ligadas aos recursos hídricos. Por 

conta destas limitações, surge a necessidade da priorização, em relação ao tempo de 

execução, de algumas ações em detrimento de outras. 

O processo de definição destas prioridades é extremamente complexo porque, do ponto de 

vista do planejamento da gestão de recursos hídricos, todas as ações têm sua importância 

relativa no panorama geral do Plano. Entretanto, a limitação de recursos é um gargalo que 

não pode ser desprezado. 

As ações elencadas como prioritárias estarão diretamente relacionadas aos recursos 

hídricos, além disso, será considerada a adequabilidade às metas previstas e aos projetos 

identificados como necessários no horizonte de planejamento. Esse processo todo levará 

em consideração os seguintes aspectos: (i) a sustentabilidade hídrica das intervenções; (ii) 

os condicionantes ambientais das bacias e, (iii) os condicionantes financeiros e 

orçamentários. 

Para isso, será feito um embasamento metodológico por meio da obtenção de uma matriz 

de hierarquização, a qual irá estabelecer o período de implantação de cada Subprograma, a 

partir da definição de três universos distintos do Plano: (i) Plano de Ação Imediata (PAI): 

envolve ações com foco de curto prazo (cinco primeiros anos); (ii) Plano de Médio Prazo 

(PMP): considera ações de grande relevância para a bacia, mas sem necessidade urgente 

de implementação (do 6° ao 10° ano do Plano); e, (iii) Plano de Longo Prazo (PLP): ações 

consideradas relevantes, mas com possibilidade de maturação e desenvolvimento antes de 

sua implementação propriamente dita (do 11° ao 20° ano do Plano). 

O Índice de Hierarquização (IH) é estabelecido através de uma fórmula que pode ser 

composta por, pelo menos, três índices que serão alimentados ao longo da elaboração do 
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PERH/PA. Os três índices já estabelecidos são: (i) ISGRH – índice de interferência da 

intervenção com o sistema de gestão de recursos hídricos; (ii) CP – índice que é alimentado 

pelas consultas públicas, a partir dos exercícios de participação social que terão como 

objetivo determinar prioridades para o Estado; e, (iii) DRF – índice de disponibilidade de 

recursos financeiros, que avalia o status dos recursos existentes em relação às ações 

estabelecidas. 

A primeira variável (ISGRH) considera a relevância das ações que farão parte dos 

Programas, ou seja, a interferência com o sistema atual de gestão dos recursos hídricos, do 

ponto de vista operacional, institucional e legal. 

O segundo índice (CP) é composto pela priorização das ações do ponto de vista dos setores 

usuários de água e dos órgãos gestores de recursos hídricos. No caso dos setores usuários 

de água, as prioridades serão estabelecidas nas consultas públicas previstas. Em relação 

aos órgãos gestores, as ações prioritárias deverão ser alvo de reuniões ou de documentos 

já existentes. 

O último índice estabelecido (DRF) é composto pelas informações de disponibilidade de 

fontes de recursos e estrutura organizacional. Serão considerados, neste índice, os três 

cenários de disponibilidade de recursos financeiros para aplicação no PERH/PA, quais 

sejam: (i) ótimo; (ii) real; e (iii) pactuado. 

Além destes três índices, outros poderão ser incorporados ao IH, em virtude das 

informações que estarão sendo coletadas na elaboração do PERH/PA. O peso de cada 

índice, a ser estabelecido, pode variar na composição do IH, em virtude da relevância dos 

mesmos na área do Estado. Na Figura 4.5 é apresentado um modelo de composição dos 

índices do IH. 

Figura 4.5 – Modelo de composição do Índice de Hierarquização 

 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

Ressalta-se que a matriz de hierarquização tem como objetivo orientar a priorização dos 

Subprogramas, entretanto, a mesma não será analisada como um resultado matemático, e 

sim como um instrumento de apoio à tomada de decisão. 

 



 

119 

4.5.5. Proposição de diretrizes para implementação dos instrumentos de 

gestão 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Pará, Lei nº 6.381 de 25 de julho de 2001 

estabelece sete instrumentos de gestão de recursos hídricos: 

 Planos de Recursos Hídricos; 

 Enquadramento dos Corpos de Águas em Classes, segundo os Usos 

Preponderantes; 

 Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; 

 Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos; 

 Compensação a Municípios; 

 Sistema Estadual de Informações Sobre Recursos Hídricos; 

 Capacitação, desenvolvimento tecnológico e educação ambiental. 

Frente a importância dos mesmos para a eficiente gestão de recursos hídricos no Estado, a 

dependência entre alguns deles e mesmo a dificuldade de implementação que pode ocorrer, 

seja por falta de metodologia ou equipamento, é necessário um planejamento para a 

implementação dos instrumentos de forma efetiva e que gere os resultados esperados na 

definição dos mesmos. 

Uma vez que a implantação desses instrumentos se encontra em diferentes estágios, é 

importante que seja inicialmente levantada a real situação de cada um, tanto no nível 

estadual quanto por bacia hidrográfica. Para tanto serão analisadas as informações 

secundárias existentes a fim de classificá-los em pelo menos três estágios de implantação: 

a) Não iniciado; 

b) Iniciado mas pouco executado; e 

c) Iniciado e bastante executado. 

Para os instrumentos que se encaixarem nas categorias “a” e “b” será avaliado o motivo 

dessa situação de forma a identificar as falhas que podem estar dificultando a implantação 

do instrumento buscando ainda as possíveis soluções para as mesmas. De forma adicional, 

para os que se caracterizarem na situação “c” será possível ainda identificar meios de 

melhoria e expansão, caso se identifique a necessidade. 

Dessa forma, espera-se ter subsídios para hierarquizar as ações necessárias para a 

implantação e efetiva execução dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e assim 

atender os objetivos da política estadual. 

 

4.5.6. Propostas de mecanismos para o monitoramento e avaliação de 

implementação do PERH/PA 

Ao final da elaboração do PERH/PA, a COBRAPE irá definir instrumentos de monitoramento 

e indicadores, nos quais serão definidos claramente os responsáveis, as metas e a 

priorização das ações do Plano, questões essenciais para o acompanhamento da 

implementação. O monitoramento desses indicadores permitirá tanto uma avaliação da 

situação global da implementação do Plano quanto uma avaliação específica da realização 

de cada ação. Os indicadores, quando definidos em conjunto com a SEMAS/PA, devem 

responder para duas finalidades: 
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 Acompanhamento da eficiência na execução das ações (indicadores de processo, ou 

seja, a aplicação dos recursos tal como prescrito, cumprindo-se com as disposições 

acordadas, seus prazos, orçamentos e produtos específicos); e 

 Análise da eficácia das ações propostas (indicadores de resultados, ou seja, que se 

associam ao alcance dos objetivos esperados). 

Esta etapa será subdividida em duas atividades, sendo a primeira delas a definição dos 

instrumentos e indicadores para a avaliação do monitoramento do Plano. Já a segunda fase 

se trata da elaboração do Manual Operativo do PERH/PA, as quais estão descritas na 

sequência. 

 

4.5.6.1. Definição dos instrumentos e indicadores para avaliação do 

monitoramento 

Esta atividade tem como objetivo estabelecer o conjunto de indicadores que serão utilizados 

para avaliação e monitoramento da implementação das ações do PERH/PA. Os grupos de 

indicadores serão desenvolvidos com seus respectivos processos de medição, fontes de 

dados, responsáveis, periodicidade de atualização e destinatários. A matriz de indicadores 

permite o acompanhamento das ações durante os períodos de curto, médio e longo prazos 

e os avanços do sistema de gestão dos recursos hídricos. Em síntese, serão propostos 

mecanismos para o monitoramento do PERH/PA, estabelecendo indicadores que permitam 

verificar o nível de execução das metas e ações propostas, além da determinação da 

periodicidade para revisão do Plano. A elaboração e qualificação dos indicadores e 

procedimentos permitirá definir: 

a) Os responsáveis pelo acompanhamento das ações e de seus efeitos na 

implementação do PERH/PA e nos resultados; 

b) Os procedimentos para obtenção dos dados e realização da atualização de cada 

indicador, bem como sua consolidação e análise resumida num único painel de indicadores 

de síntese (dashboard); 

c) Os programas de aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos, particularmente dos 

processos de informação, gestão e governança e recursos humanos em todos os 

processos, particularmente nas equipes técnicas especializadas do órgão gestor. 

Com os indicadores definidos, uma estratégia será definida para o acompanhamento de 

cada ação, considerando a matriz de responsabilidades e a priorização cronológica definida 

no Plano de Ações. 

 

4.5.6.2. Elaboração do Manual Operativo do PERH/PA 

O Manual Operativo do Plano configura-se como uma ferramenta nova na gestão de 

recursos hídricos; não apenas o seu processo de concepção e elaboração, mas também a 

sua aplicação, cujo objetivo principal é garantir maior efetividade na implementação dos 

planos de recursos hídricos, discriminando para isso todas as estratégias e ações 

necessárias. No caso do PERH/PA, o Manual Operativo será subdividido em dois grandes 

blocos: 
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I. Formulação de diretrizes e elaboração de propostas de estudos para implementação 

dos instrumentos de gestão, Proposição de ações e intervenções e Estratégias 

institucionais; e 

II. Os roteiros para concretização das intervenções selecionadas (modelos tático-

operacionais), incluindo sua descrição básica, diagramas e/ou fluxogramas e minutas de 

normativos legais ou institucionais necessárias para sua consecução. 

No tangente à proposição de diretrizes serão avaliados os seguintes temas: 

 Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

 Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

 Diretrizes e critérios para propostas de enquadramento dos corpos de água em 

classes de usos preponderantes; 

 Objetivos e diretrizes gerais visando ao aperfeiçoamento do Sistema Estadual de 

Gestão de Recursos Hídricos; 

 Diretrizes e critérios para propostas de enquadramento dos corpos de água em 

classes de usos preponderantes; 

 Proposição de diretrizes e critérios para a participação financeira do Estado no 

fomento aos programas regionais relativos aos recursos hídricos. 

 

A atividade será iniciada por um conjunto de ações que visam à identificação, 

espacialização e avaliação de todos os aspectos que possam interferir na quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis na bacia, como os usos da água, as demandas 

quantitativas, a disponibilidade hídrica, os lançamentos de efluentes. Posteriormente serão 

definidos, em conjunto com a equipe da SEMAS/PA, os procedimentos para a 

hierarquização de prioridades de usos da água definida em legislação, o que se configurará 

em subsídio ao estabelecimento das diretrizes para outorga e cobrança pelo uso da água, 

mais adequadas à realidade de cada uma das MRHs, considerando fatores condicionantes 

e limitantes a cada tipo de uso. 

Será dada atenção especial à necessidade de se prever a utilização da outorga como um 

instrumento capaz de interferir na consecução dos objetivos do Plano, principalmente no 

que diz respeito a incentivos, restrições e formalização de compromissos entre usuários e 

órgãos gestores de recursos hídricos. Posteriormente, serão estimadas as receitas futuras e 

os impactos nos setores usuários que a cobrança implicará. 

Serão definidos com a SEMAS/PA, e demais atores envolvidos na elaboração do Plano, 

quais os programas considerados prioritários, que deverão ter um maior detalhamento com 

a elaboração dos modelos tático-operacionais, que deverão conter, quando possível: 

 Avaliação sobre a necessidade de elaboração ou alteração de normas vigentes (leis, 

decretos, resoluções, portarias etc.); 

 Avaliação sobre a necessidade de celebração de acordos institucionais; 

 Identificação e discriminação de pré-requisitos, técnicos, legais e/ou institucionais 

para acesso aos recursos nas fontes de financiamento indicadas; 

 Identificação e discriminação da cadeia de comando e direção dos órgãos 

financiadores e/ou executores da intervenção; 

 Identificação e discriminação dos atores políticos, destacando-se os potenciais 

parceiros para articulação; 
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 Estratégias para agendamento e participação de reuniões com as autoridades 

responsáveis pelo financiamento e/ou execução da intervenção; e 

 Estratégias para acompanhamento e divulgação do estágio de desenvolvimento das 

intervenções selecionadas e em efetiva implementação. 

 

Esse detalhamento, realizado através dos modelos tático-operacionais, serão apresentados 

também em forma de fluxograma de processos (Figura 4.6), que detalha as ações 

necessárias para implementação das intervenções necessárias, separadas por 

responsabilidade, ou seja, cita nominalmente qual ator é responsável por executar 

determinada atividade dentro da implementação do programa. 

Figura 4.6 – Fluxograma Base do Modelo Tático-Operacional 

 

FONTE: Oliveira, 2002
50

. 

 

De maneira geral, podemos definir o Manual Operativo como um roteiro de como as ações, 

metas e programas deverão ser implementadas após a conclusão do Plano. 

Complementarmente ao Modelo Tático-Operacional, cada programa será provido de uma 

descrição básica, diagramas e/ou fluxogramas e minutas de normativos legais ou 

institucionais necessárias para sua consecução. 

 

4.5.7. Elaboração de recomendações gerais para os setores usuários, 

governamental e sociedade civil 

Uma parte fundamental para a efetiva implementação de um instrumento de planejamento, 

como o PERH/PA, está atrelada ao engajamento dos atores envolvidos com as decisões 

estratégicas estabelecidas pelo mesmo. Se não houver um compromisso por parte das 

partes interessadas em implementar as ações do Plano, as chances de êxito de sua 

implementação são reduzidas exponencialmente. Neste contexto, o PERH/PA irá estruturar 

recomendações aos setores usuários, sociedade civil e poder público relativos aos usos 

preponderantes dos recursos hídricos do Estado do Pará, de forma a compatibilizar 

interesses, considerar ações mitigadoras e compensatórias aos impactos socioambientais. 
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 OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico. 18ª edição. São Paulo: Atlas, 2002. 
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Essas recomendações podem ser tanto sobre aspectos de implantação de infraestrutura (de 

saneamento, por exemplo) como de gestão dos recursos hídricos (aprimorar um instrumento 

de gestão). 

Assim, nesta etapa, o PERH/PA irá propor um conjunto de recomendações aos usuários 

que se alinham às iniciativas propostas pelo Plano, as quais virão de encontro às 

necessidades de organização da sociedade para alcançar seus interesses e de 

fortalecimento da participação social na gestão de recursos hídricos. 

Uma eventual proposição de arranjo, ou recomendações de ordem institucional, para 

aperfeiçoamento da gestão dos recursos hídricos e implementação das ações requeridas, 

serão avaliadas, de acordo com a estrutura identificada e avaliada na etapa do diagnóstico 

(item 4.1.1.6). 

Ao final desta etapa será entregue o Produto 06 – Propostas de Diretrizes, Programas e 

Metas do PERH/PA para a SEMAS/PA e apresentado esse produto ao Grupo Técnico (GT). 

 

4.6. Detalhamento das atividades e metodologias a serem desenvolvidas no 

Produto 07: Consolidação das Diretrizes, programas e metas 

Após a entrega do Produto 06 à SEMAS/PA, será feito uma apresentação ao GT para 

posterior recebimento de suas contribuições. O GT terá um prazo de 10 dias para enviar as 

contribuições para a COBRAPE e em seguida a consultora terá os 10 dias seguintes para 

providenciar as alterações e incorporações necessárias para atender às contribuições. Após 

isso é entregue uma nova revisão do Produto 06 ao GT e o mesmo terá mais 5 (cinco) dias 

para a análise e aprovação da SEMAS/PA deste produto. Uma figura auxiliar dos prazos 

para avaliação e aprovação estará melhor detalhada no capítulo 5 (Produtos Previstos). 

Após a aprovação do Produto 06 pela SEMAS/PA, serão realizadas as consultas públicas 

nas 4 cidades-pólo selecionadas e listadas no TDR: Altamira, Belém, Marabá e Santarém. 

Nessas cidades irão acontecer a apresentação dos resultados do Produto 06 – Diretrizes, 

programas e metas e a coleta de contribuições. 

A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização dos eventos, bem como a sua 

divulgação e mobilização e, da parte da COBRAPE, estarão presentes nas reuniões para 

apoio e apresentação do conteúdo técnico e aplicação dos questionários previstos, 

conforme descrição da participação social no item 4.9.3. 

Na sequência serão incorporadas as informações das diretrizes, programas e metas dos 

recursos hídricos e as apresentações realizadas nas consultas públicas, o registro das 

contribuições dos participantes, o registro fotográfico, a lista de presença e outros 

documentos considerados relevantes. 

Com as contribuições das consultas públicas consolidadas no relatório do diagnóstico dos 

recursos hídricos, será entregue à SEMAS/PA o Produto 07 – Consolidação dos resultados 

das consultas públicas referentes a diretrizes, programas, metas e mecanismos para o 

monitoramento e avaliação da implementação do PERH/PA. Após apresentação e 

respeitando os prazos de contribuições do GT e incorporações da COBRAPE sobre o 

Produto 07, a COBRAPE irá apresentar junto com a SEMAS/PA os Produtos 06 e 07 para 

conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará 

(CERH/PA), na medida do possível e que não interfira nos prazos contratuais do PERH/PA. 
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Por fim, a COBRAPE realizará a incorporação das contribuições do CERH/PA no prazo de 5 

(cinco) dias e mais 5 (cinco) dias para a aprovação da SEMAS/PA dos Produtos 06 e 07. 

 

4.7. Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas no Produto Final: 

Sumário Executivo, Banco de Dados e PERH/PA Consolidado 

O produto final do PERH/PA será um agregado de todos os resultados dos produtos 

anteriores, apresentado de forma clara e com a finalidade de ser uma ferramenta de 

trabalho para os gestores responsáveis no setor de recursos hídricos. O produto final será 

composto em 3 subprodutos: Documento consolidado do PERH/PA, Sumário Executivo e 

Consolidação do banco de dados do PERH/PA. 

 

4.7.1. Documento consolidado do PERH/PA 

Este produto contemplará todo o conteúdo abordado anteriormente para o desenvolvimento 

do PERH/PA, contendo todas as informações relevantes para a gestão de recursos hídricos 

do Estado, e todos os temas trabalhados ao longo do PERH/PA, desde a parte institucional 

dos recursos hídricos no Pará, o balanço hídrico e conclusões do MRH, e diretrizes 

programas e metas para o PERH/PA. Não menos relevante, este produto irá incorporar as 

contribuições da participação social nas consultas públicas e os assuntos abordados 

juntamente com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará (CERH/PA). 

 

4.7.2. Sumário Executivo do PERH/PA 

O Sumário Executivo será elaborado com a estrutura de uma apresentação do PERH/PA, 

capaz de comunicar e esclarecer o leitor sobre os principais conteúdos, diretrizes e ações 

previstas. O documento irá reunir as principais informações dos produtos anteriores, com 

vistas a orientar os gestores em relação à implementação do PERH/PA. 

 

4.7.3. Consolidação do banco de dados do PERH/PA 

O banco de dados consolidado ao final do PERH/PA irá reunir todas as informações 

coletadas no processo de elaboração do Plano, tais como dados secundários, mapas, 

fotografias, etc., em formato compatível com o banco de dados existente na SEMAS/PA. A 

metodologia da estruturação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) está mais 

detalhada no item 4.10 deste relatório. 

Por fim, a COBRAPE apresentará em reunião junto com a SEMAS/PA o Produto Final 

consolidado para conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Pará (CERH/PA), atendendo aos prazos de contribuição e incorporação do GT e 

do CERH/PA, da mesma maneira descrita para aprovação dos produtos anteriores (itens 

4.2, 4.4 e 4.6). 
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4.8. Detalhamento das atividades a serem abordadas nos Relatórios de Progresso 

Para o acompanhamento de toda a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

Pará (PERH/PA) de maneira adequada, a COBRAPE irá entregar à SEMAS/PA os 

Relatórios de Progresso a cada 60 dias, por meio digital (via e-mail). Esses relatórios 

periódicos contarão, minimamente, a identificação do projeto, o período compreendido, as 

atividades previstas no período de acordo com o TDR, as atividades realizadas no mesmo 

período, o cronograma de execução, o registro dos eventos ocorridos nesse período e 

outras informações relevantes para o PERH/PA. 

Além dos Relatórios de Progresso, poderão ser realizadas reuniões de acompanhamento 

entre a COBRAPE e a SEMAS/PA, quando a SEMAS/PA verificar relevância e solicitar 

formalmente à equipe da COBRAPE. 

 

4.9. Detalhamento da metodologia de comunicação e mobilização social 

A seguir apresenta-se um detalhamento metodológico das etapas relacionadas à 

participação social do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará (PERH/PA), reiterando 

a importância da participação da sociedade paraense em um estudo estratégico para a 

gestão de recursos hídricos do Estado. 

 

4.9.1. Descrição e organização do processo de mobilização social 

A participação social assume a centralidade no planejamento da gestão de recursos 

hídricos. As soluções para os problemas de gestão estão condicionadas à participação dos 

atores sociais, como interlocutores proativos, entre seus pares de setor, sejam eles do 

segmento de usuários, do poder público ou da sociedade civil, e as equipes responsáveis 

pela elaboração dos estudos, metas e propostas de ação. 

Diferente de um plano de obras, o Plano de Recursos Hídricos é um instrumento de 

construção de um pacto social pela transformação, consciente e coletiva, da realidade 

contemporânea de manejo dos recursos hídricos, com perspectivas de maior equidade no 

cálculo e distribuição dos volumes outorgáveis, em cada trecho de rio, entre os usos 

múltiplos das águas preponderantes nas respectivas áreas de drenagem. 

Por meio de um diagnóstico, da construção de cenários, da definição das metas e 

programas de ação, o Plano só ganha efeito se houver o envolvimento dos atores 

estratégicos – representativos dos múltiplos usos da água – que tenham condições de 

assumir compromissos e de aderir ao intercâmbio de informações e ações, bem como às 

redes institucionais e informais do planejamento e da gestão dos recursos hídricos. 

A participação social durante a elaboração do PERH/PA será realizada por meio das 

consultas públicas com atores estratégicos relacionados aos recursos hídricos, além de 

mecanismos de comunicação e obtenção de opiniões, com intuito de promover o 

engajamento e participação social durante todas as etapas de desenvolvimento do Plano. A 

participação no processo de mobilização deve ser democrática e livre, permitindo que os 

cidadãos escolham participar ou não do processo. A solução ou a minimização de diversos 

problemas inerentes à Macrorregião Hidrográfica só será efetiva se a população envolvida 

estiver, primeiramente, sensível à necessidade de mudanças. Este é o primeiro passo para 
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que as pessoas se mobilizem e tomem atitudes concretas na busca das transformações 

necessárias visando à melhor qualidade de vida. 

Sobre as consultas públicas, estas possuem como fundamento o direito constitucional do 

cidadão à informação e a participação, devendo ser utilizada como garantia dos direitos 

coletivos e difusos, pelo Poder Executivo e Legislativo, previsto pela descentralização da 

gestão de recursos hídricos e abordada pela Política Estadual de Recursos Hídricos do 

Pará, por meio da Lei Estadual nº 6.381/2001. 

Neste contexto, os objetivos das atividades de mobilização são: 

 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação da sociedade e 

informar os objetivos e desafios do PERH/PA; 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação da sociedade nos 

processos decisórios do PERH/PA; 

 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento; 

 Considerar as percepções sociais, “saberes” locais e conhecimentos dos aspectos 

do PERH/PA; 

 Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a definição do 

cenário de referência futuro; 

 Estimular a prática permanente da participação e mobilização social na implantação 

do PERH/PA. 

 

As reuniões técnicas terão como participantes as instituições que compõe o Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos - CERH/PA (quando necessário), o Grupo Técnico - GT e a 

equipe técnica da COBRAPE. Estas reuniões serão realizadas em Belém e têm como 

objetivo apresentar os resultados dos 8 (oito) Produtos previstos do PERH/PA, além de 

coletar contribuições. 

As consultas públicas, por sua vez, serão realizadas em quatro cidades-polo, já 

selecionadas pela SEMAS/PA, sendo: Altamira, Belém, Santarém e Marabá. Têm como 

objetivo apresentar os resultados dos Produtos 02, 04 e 06 e coletar contribuições. As 

consultas serão abertas e direcionadas à participação da população. 

Por se tratar de uma região com possíveis conflitos, a COBRAPE sugere realizar trade-offs, 

que consiste em uma técnica de redução ou renúncia de um ou mais resultados desejáveis 

em troca para aumento ou obtenção de outros resultados desejáveis em ordem a maximizar 

o retorno total ou efetividade sob determinada circunstância51. Propõe-se, portanto, a 

realização das trade-offs juntamente com as consultas públicas, visando à construção de 

cenários. 

Sugere-se que seja aproveitado um momento oportuno antes da apresentação prevista na 

consulta pública para a explicação da participação da sociedade, no qual será desenvolvida 

a metodologia de participação social denominada Delphi, cujo intuito principal é permitir a 

Negociação e Acordos entre os Atores Estratégicos. Esta dinâmica será fundamental para 

as próximas etapas do Plano, como a construção dos cenários e a definição de diretrizes 
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 Definição segundo o Business Dictionary. Disponível em: <http://www.businessdictionary.com/ 
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para o plano de ações do PERH/PA. O detalhamento da condução desta dinâmica será 

apresentado no item 4.9.3 (Metodologia para as Consultas Públicas). 

É indicado realizar a aplicação desses questionários de maneira a avaliar os caminhos a 

serem tomados com base nos cenários prospectivos, e quais as suas implicações, tanto 

positivas quanto negativas. Sendo assim, os trade-offs auxiliarão na definição dos 

elementos que um determinado cenário possivelmente se sacrificará para a obtenção de um 

bem maior. 

A utilização de mecanismos diversificados para a comunicação, para a convocação para as 

consultas, divulgação de informações e resultados e absorção de anseios e contribuições 

populares, visa a universalização do processo de elaboração do PERH/PA e garantia do 

pleno envolvimento da sociedade no planejamento do Estado do Pará. 

Objetivando a participação, engajamento e representatividade de todos os segmentos da 

sociedade, a mobilização para o processo participativo deverá contar com apoio de 

instituições que já possuem proximidades e laços estabelecidos com a população. Desta 

forma, as relações podem ser fortalecidas e facilitar a implementação do PERH/PA. Entre as 

instituições que serão solicitadas ao apoio na mobilização estão os conselhos de meio 

ambiente, saneamento e outros relacionados aos recursos hídricos e que tenham 

capacidade de repassar o convite aos interessados de maneira mais eficiente possível, a 

sociedade civil organizada, a acadêmica e poderes públicos das três esferas do governo. 

 

4.9.2. Detalhamento do Plano de Comunicação 

O Plano de Comunicação visa à divulgação dos objetivos, fases de elaboração do trabalho, 

eventos, entre outros. O processo de construção do PERH/PA deve ser dotado de 

mecanismos efetivos que lhes promovam publicidade, ou seja, que os entes envolvidos 

tomem ciência das etapas e eventos do processo de elaboração, com destaque às 

participações dos atores chave. 

Os mecanismos de comunicação utilizados serão elaborados em linguagem adequada ao 

público-alvo e contemplarão minimamente o seguinte escopo: 

 Convocação e divulgação dos locais de realização das reuniões técnicas e consultas 

públicas nas 4 cidades-pólo; 

 Cronograma de atividades e previsões de encontro, apresentado com um fluxograma 

detalhado; 

 Divulgação de informações e resultados preliminares e finais; 

 Garantia de transparências das ações e decisões tomadas ao longo da elaboração 

do PERH/PA; e, 

 Canal de obtenção de opiniões, anseios e contribuições dos diversos segmentos da 

sociedade. 

 

O PERH/PA deve ser dotado de mecanismos efetivos que lhe promovam publicidade, ou 

seja, que a população tome ciência das etapas e eventos do processo de elaboração, com 

destaque às consultas públicas de cada fase ao longo do desenvolvimento do PERH/PA. 
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A divulgação e organização ficará por responsabilidade da SEMAS/PA e será feita em todos 

os veículos de comunicação efetivos dentro do estado, tais como: chamadas em rádio; carro 

de som; internet; e convite a todos os órgãos e entidades de classe ligadas ao meio 

ambiente e recursos hídricos. A definição de qual o melhor meio para envio destes convites 

aos stakeholders será verificada na fase de diagnóstico, a partir da identificação dos atores 

estratégicos tendo em vista os diferentes grupos sociais a serem envolvidos, com atenção 

especial para povos indígenas e comunidades tradicionais. Os convites serão 

encaminhados minimamente por e-mail e, caso verificada a necessidade, via ofícios, por 

exemplo. As despesas decorrentes das consultas públicas e confecção dos convites 

necessários para a mobilização da sociedade ficará sob a responsabilidade da SEMAS/PA. 

Apenas as despesas de deslocamento e hospedagem da equipe da COBRAPE não serão 

custeadas pela SEMAS/PA. 

A mobilização da sociedade, identificação, seleção e reserva dos locais para as reuniões, 

com infraestrutura para receber, no mínimo, 50 pessoas, registro de presenças e imagens 

dos participantes, equipamentos audiovisuais para a projeção em telas, além da 

organização e divulgação do evento, também ficarão sob a responsabilidade da SEMAS/PA. 

Já a identificação do público-alvo a ser convidado e a verificação da melhor forma de 

realizar a mobilização social e convites à participação, dando atenção especial para povos 

indígenas e comunidades tradicionais, serão responsabilidade da COBRAPE com o apoio 

da SEMAS/PA. 

Será de responsabilidade da SEMAS/PA providenciar todos os insumos necessários para 

realização das consultas públicas e das reuniões com o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado (CERH/PA). No entanto, a COBRAPE se compromete, consensualmente 

à SEMAS/PA, a apresentação dos produtos resultantes dos PERH/PA, tanto nas consultas 

públicas, quanto ao CERH/PA. A supervisão dos trabalhos desenvolvidos e a aprovação 

final dos produtos caberão à SEMAS/PA. 

 

4.9.2.1. Proposta de estruturação do Portal de Informações na Web 

Para garantir uma efetiva comunicação entre a equipe técnica da COBRAPE, os atores 

estratégicos envolvidos e a sociedade, será desenvolvido um “Portal de Informações na 

WEB”, que representará uma ferramenta importante para a comunicação com os atores e a 

sociedade civil. O sítio eletrônico será construído, hospedado e atualizado pela própria 

COBRAPE, durante o período de realização do PERH/PA, porém todo material a ser 

publicado deverá ser aprovado e autorizado pela equipe da SEMAS/PA. No endereço 

eletrônico os atores e a população poderão acessar informações sobre o PERH/PA, 

buscando conhecer as atividades desenvolvidas, cronograma, imagens e/ou vídeos das 

reuniões realizadas e os produtos aprovados, além de outras informações pertinentes. 

Dessa forma, haverá um amplo acesso ao andamento dos trabalhos, garantindo assim a 

transparência do processo. Além disso, o portal eletrônico propiciará que qualquer cidadão 

possa enviar dúvidas ou sugestões sobre o PERH/PA, sendo respondidas posteriormente 

pela SEMAS/PA e/ou pela COBRAPE. A proposição do modelo, layout e conteúdo deste 

portal eletrônico foi apresentada à SEMAS/PA via e-mail durante a elaboração deste produto 

de bases metodológicas. A ativação desta ferramenta diferencial para o desenvolvimento do 

PERH/PA ocorrerá logo após a aprovação da SEMAS/PA, podendo ser abastecida de 

informações relevantes desde o momento de sua divulgação ao público. 
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A Figura 4.7 ilustra as modalidades de comunicação a serem empregadas pela COBRAPE 

ao longo da elaboração do PERH/PA. 

Figura 4.7 – Comunicação do PERH/PA 

 
FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

Quanto aos demais meios de comunicação sobre o desenvolvimento e elaboração do 

PERH/PA além do website, como chamadas em rádio, carro de som e cartazes, serão de 

responsabilidade da SEMAS/PA conforme descrito no TDR, sendo que a COBRAPE fará a 

identificação do público-alvo a ser convidado e do melhor método de comunicação para 

cada ator estratégico, com base nos estudos sobre a dinâmica social do Estado, como já 

descrito anteriormente. 

Como parte das estratégias adotadas para a realização da mobilização social está a 

identificação dos atores estratégicos, além da verificação da melhor forma de realizar os 

convites à participação. É importante que a sociedade tenha conhecimento sobre o que se 

trata em Plano de Recursos Hídricos, que sua base está fundamentada por lei, qual os 

objetivos e para o que serve um PERH. Portanto, será feita também a explicação de tais 

questões de forma clara e acessível, contextualizando-os os participantes com o que será 
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abordado, e permitindo que entendam o porquê e a importância de sua colaboração na 

construção do PERH/PA. 

Dessa maneira, a metodologia a ser adotada nestas Consultas Públicas, descrita no item 

4.9.3, se dará com o público é instigado a contribuir de diversas formas, seja por meio de 

questionários ou de expressão aberta e direta de opinião, respeitando a heterogeneidade 

dos participantes, e incluindo suas visões sobre os recursos hídricos e suas realidades 

vivenciadas introduzidas no PERH/PA. 

Como mais uma forma de incluir o público geral no desenvolvimento do Plano, no website 

também serão disponibilizados os referidos questionários e formulários assim que forem 

definidas as datas para realização das consultas públicas. O envio de contribuições do 

público em geral será feito através da aba “participe aqui”, na qual é realizado um cadastro 

simplificado, solicitando informações como nome, município e instituição (se houver), para 

então prosseguir com o envio destas. Tanto este como os questionários/formulários terão 

ênfase no site a partir dos denominados “pop ups”, caracterizados pela abertura instantânea 

de uma nova janela específica para estes fins assim que acessa o site, podendo ser 

utilizadas ferramentas como Formulários Google, ou ainda, páginas mais simplificadas. 

Ainda, para manter a organização e um andamento amplamente difundido na estrutura 

organizacional envolvida, a COBRAPE manterá o processo de documentação das 

comunicações bem estruturado e centralizado, no formato GED (Gestão Eletrônica de 

Documentos). Além do site, serão utilizados os seguintes documentos de referência: 

 Ofícios – a serem utilizados para comunicações entre a COBRAPE e a SEMAS/PA, 

incluindo entrega de produtos e outros elementos; 

 Ofícios Externos – a serem utilizados para a comunicação entre a COBRAPE e os 

demais stakeholders, bem como entidades, empresas ou organizações externas ao 

projeto. Esses ofícios somente serão enviados após a comunicação interna com o 

cliente estar consolidada; 

 Atas de Reunião – a serem elaboradas na forma de ajuda-memória, assinadas pelos 

participantes, em todas as reuniões de trabalho; 

 Correio Eletrônico (e-mail) – a serem utilizados entre as equipes da COBRAPE, a 

SEMAS/PA e os demais stakeholders e interessados. 

Conforme exposto ao longo do texto, o processo participativo irá ocorrer ao longo de toda 

elaboração do PERH/PA, estando o mesmo diretamente associado a todas as etapas 

previstas ao longo deste Produto Parcial de Bases Metodológicas. 

 

4.9.3. Metodologia para as Consultas Públicas 

Para subsidiar a participação pública na elaboração do PERH/PA, a COBRAPE propõe 

utilização da metodologia Delphi, que pode ser caracterizada como um método para 

estruturar o processo de comunicação em grupo, já que permite de forma efetiva que os 

indivíduos que compõem este grupo sejam capazes, com um todo, de lidar com um 

problema complexo52. Tal comunicação estruturada é feita a partir da contribuição de cada 

                                                
52

 Linstone, H. A.; Turoff, M. The Delphi Method. Techniques and Applications. Addison Wesley 

Newark, NJ: New Jersey Institute of Technology. 2002. Disponível em: 

<https://web.njit.edu/~turoff/pubs/delphibook/index.html>. 
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indivíduo sobre uma determinada informação ou conhecimento, sendo tais feedbacks 

reunidos e avaliados por um mediador/monitor, o qual da origem um “painel” geral dos 

resultados obtidos que é apresentado aos participantes, possibilitando estes a reavaliarem 

as respostas tendo como base a conclusão do grupo como um todo, e assim produzindo 

uma realidade em comum sobre o tema abordado como resultado da participação. Este 

processo é comumente chamado de “Exercício Delphi”. 

O procedimento convencional é feito a partir da aplicação de questionários por rodadas, até 

que se tenha um consenso entre os participantes e sendo principalmente utilizada para 

“estimar a probabilidade e o impacto de acontecimentos futuros e incertos”53. Porém, devido 

à estrutura adaptável desta metodologia, ela pode ser utilizada para as mais diversas áreas 

como demonstraram Linstone e Turoff52, que reuniram inúmeros trabalhos sobre a aplicação 

do Delphi e suas variáveis e perspectivas em uma única publicação: esta vem sendo 

utilizada como uma ferramenta para geração de conhecimentos estratégicos de gestão e 

tomadas de decisões, desde análise de riscos em negócios54 até no âmbito da medicina55. 

Dessa forma, para inserir a participação social especificamente no desenvolvimento do 

PERH/PA, a COBRAPE propõe utilizar uma adaptação do Delphi já utilizada em outros 

Planos Estaduais de Recursos Hídricos anteriormente elaborados pela empresa e que se 

obtiveram resultados satisfatórios. Assim, serão adotados três eixos metodológicos que 

correspondem a instrumentos de participação, articulados e complementares entre si, a 

serem praticados nos eventos programados das consultas públicas do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, visando incluir a perspectiva e anseio dos atores nas três principais 

fases do PERH/PA: de diagnóstico, prognóstico e de diretrizes, programas e metas. 

Os referidos eixos são os seguintes: i) manifestação direta de participantes, que auxiliará 

principalmente na composição do diagnóstico dos recursos hídricos do estado; ii) 

formulários temáticos, que permitirão identificar o que é visto como problema pelos atores e 

o impacto causado, além de possíveis soluções e oportunidades relacionadas ao tema; e os 

denominados iii) “Mapas-vivos”, que permitirão contextualizar espacialmente os resultados 

dos formulários e reavaliar seus pontos de vista quanto ao que foi considerado. Estes dois 

últimos eixos são incorporados principalmente nas fases de prognóstico, além de ser 

considerado na hierarquização dos programas propostos, como será melhor descrito na 

abordagem específica do terceiro eixo. 

O êxito na aplicação desta metodologia de participação está condicionado, em primeiro 

lugar, à identificação e mobilização continuada dos stakeholders, garantindo maior 

legitimidade às contribuições ao Plano. A legitimidade do processo participativo aumenta 

proporcionalmente à representatividade dos atores presentes em relação aos respectivos 

grupos de interesse sobre a gestão das águas, em cada MRH (Macrorregião Hidrográfica) 

componente da base territorial de planejamento e gestão do Estado de Pará. 

O primeiro eixo metodológico consiste na disponibilização de espaço para a manifestação 

direta de participantes com contribuições pertinentes aos temas abordados pelos estudos de 

                                                
53

 Haughey, D. Delphi Technique a step-by-step guide. Disponível em: 

<https://www.projectsmart.co.uk/delphi-technique-a-step-by-step-guide.php>. 
54 Hertz, D. B. Risk Analysis in Capital Investment. Harvard Business Review, Jan-Feb. 1964, p. 95. 
Disponível em: < https://hbr.org/1979/09/risk-analysis-in-capital-investment>. 
55

 Keeney, S.; McKenna, H.; Hasson, F. The Delphi Technique in Nursing and Health Research. John 

Wiley & Sons, 2010. 208 p. 
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diagnóstico. Esta abertura de canais diretos para compartilhamento de opinião está proposta 

pela utilização de três instrumentos: os questionários por segmento; por meio da utilização 

do microfone durante as consultas públicas; e no website por meio da aba “participe aqui”. 

Os questionários, cujas propostas se encontram reproduzidas a seguir, deverão ser 

respondidos online via website ou, no caso de impossibilidade de acesso à internet, será 

disponibilizado o material do questionário de maneira impressa ao início as consultas 

públicas e recolhido ao final destas, possibilitando ao representante contribuir com suas 

respostas para o respectivo questionário, e consequentemente, para a elaboração do 

PERH/PA. 

Os questionários foram elaborados com perguntas específicas para cada segmento social 

componente da gestão participativa das águas. 

 

4.9.3.1. Propostas de Questionários por segmento social: 

Questionário Poder Público: 

I. Numere, em ordem crescente, os setores de empreendimentos, em atividade  

no seu município, mais significativos em termos de uso de água: 

  (  ) Agricultura irrigada;                       (  ) Navegação; 

  (  ) Pecuária;                                                          (  ) Estaleiros;          

  (  ) Indústria;                                            (  ) Pesca e aquicultura; 

  (  ) Mineração;                                         (  ) Turismo. 

  (  ) Geração de energia; 
 

 II. Indique o nome e a localização dos dois empreendimentos mais significativos em 

termos de uso de água na sua região: 

a. Nome: ____________________________________________________________ 

Localização: ________________________________________________________ 

b. Nome: ____________________________________________________________ 

Localização: _________________________________________________________ 

 III. Cada um dos empreendimentos considerados significativos, utiliza fonte de água: 

    a.   (  ) Superficial e/ou (  ) Subterrânea 

    b.   (  ) Superficial e/ou (  ) Subterrânea 

 IV. Há quanto tempo cada um dos setores indicados atua na região? 

a. (  ) Cinco anos;                                            b.    (  ) Cinco anos;   

    (  ) Dez anos;                                                            (  ) Dez anos; 

    (  ) Quinze anos;                                                      (  ) Quinze anos; 

    (  ) Vinte anos ou mais.                                       (  ) Vinte anos ou mais. 

 V. Qual é a perspectiva de crescimento de cada um dos setores indicados na região? 

a. (  ) acelerado;                                               b.  (  ) acelerado; 

    (  ) moderado;                                                      (  ) moderado; 

    (  ) estável;                                                             (  ) estável; 
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    (  ) negativo.                                                           (  ) negativo. 

 VI. Está previsto algum grande empreendimento para os próximos anos no município? 

(  ) Sim. Setor de atividade:_________________________________________________. 

(  ) Não. 

 VII. Há informação a respeito de competição/disputa pelo uso da água no município? 

(  ) Sim, entre usuários do mesmo setor de atividade: ____________________________. 

(  ) Sim, entre usos de setores diferentes: _________________ e __________________. 

(  ) Não. 

 VIII. Existem comunidades afetadas por impactos sociais e/ou ambientais causados  

pelos empreendimentos no município? 

(  ) Sim. Quais? ___________________________________________________________. 

(  ) Não. 

 IX. Alguma comunidade do município manifestou problemas de acesso à água de  

qualidade? 

(  ) Sim. Quais? ___________________________________________________________. 

(  ) Não. 

 X. Cite um exemplo de atividades culturais, religiosas ou ligadas ao turismo, lazer e   

pesca esportiva, relacionadas às águas do município. 

_________________________________________________________________________. 

XI. Quais ações relacionadas à proteção das águas e do meio ambiente no município  

foram concretizadas? 

(  ) Plano Diretor Municipal; 

(  ) Plano Municipal de Saneamento Básico; 

(  ) Educação Ambiental nas Escolas; 

(  ) Unidades de Conservação Municipais; 

(  ) Áreas de Proteção de Mananciais; 

(  ) Marco Regulatório de Uso da Água; 

(  ) outras: ________________________ 

 

 

Questionário Usuários de Água: 

I. Há quanto tempo a empresa/cooperativa atua na região? 

(  ) Menos de cinco anos; 

(  ) até dez anos; 

(  ) até quinze anos; 

(  ) até vinte anos; 

(  ) Mais de vinte anos. 

 
II. O setor produtivo de que participa está organizado em associações? 

(  ) Sim, com grande adesão dos produtores. 



 

134 

(  ) Sim, ainda com baixa adesão dos produtores. 

(  ) Não. 

III. Qual(is) a(s) atividade(s) produtiva(s) da empresa? 

a._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

b._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
IV. Qual a localização das atividades? 

a. Município: _______________________________________________. 

Nome e trecho do rio:_________________   ______________________. 

b. Município: _______________________________________________. 

Nome e trecho do rio:_________________   ______________________. 

 
V. As atividades utilizam fonte de água: 

a. (  ) Superficial e/ou (  ) Subterrânea; 

b. (  ) Superficial e/ou (  ) Subterrânea; 

 
VI. Qual a produção média anual de cada atividade? 

a._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

b._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
VII. Qual é a perspectiva de crescimento de cada uma das atividades indicadas? 

a.  (  ) acelerado; b.   (  ) acelerado; 

     (  ) moderado;       (  ) moderado; 

     (  ) estável;       (  ) estável; 

     (  ) negativo.       (  ) negativo. 

 
VIII. Há disponibilidade de água suficiente para esta expansão? 

(  ) Sim, já outorgada. 

(  ) Sim, ainda não outorgada. 

(  ) Não. 

 
IX. Quais os principais obstáculos para a expansão de cada uma das atividades? 

a. (  ) Água b. (  ) Água 

     (  ) Energia Elétrica;      (  ) Energia Elétrica; 

     (  ) Mão-de-obra;      (  ) Mão-de-obra; 

     (  ) Restrições ambientais;      (  ) Restrições ambientais; 

     (  ) Concessão de Outorga;      (  ) Concessão de Outorga; 

     (  ) outros:__________________.      (  ) outros:__________________. 

 
X. Há informação a respeito de competição/disputa pelo uso da água no seu setor 
produtivo? 

(  ) Sim, entre usuários do mesmo setor de atividade: __________________________. 
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(  ) Sim, entre usos de setores diferentes: _________________ e ________________. 

(  ) Não. 

XI. Em sua opinião, quais as ações de gestão de água e do ambiente são necessárias 

para garantia da quantidade e da qualidade da água na região? 

(  ) Plano Diretor Municipal; 

(  ) Plano Municipal de Saneamento Básico; 

(  ) Educação Ambiental nas Escolas; 

(  ) Unidades de Conservação Municipais; 

(  ) Áreas de Proteção de Mananciais; 

(  ) Marco Regulatório de Uso da Água; 

(  ) outras: ________________________ 

 

 

Questionário Sociedade Civil: 

I. Há quanto tempo a organização atua na região? 

(  ) Menos de cinco anos; 

(  ) até dez anos; 

(  ) até quinze anos; 

(  ) até vinte anos; 

(  ) Mais de vinte anos. 

 II. Quais os objetivos e as principais ações desenvolvidas até hoje? 

Objetivos:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Ações:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 III. A organização atua pela defesa do direito ao acesso à água de qualidade? 

(  ) Sim. Ações: _______________________________________________________. 

(  ) Não. 

 IV. Como está a qualidade e a quantidade da água utilizada na comunidade em que sua  

organização atua? 

Quantidade: Qualidade: 

(  ) Excelente; (  ) Excelente; 

(  ) Boa; (  ) Boa; 

(  ) Confortável; (  ) Razoável; 

(  ) Limitada; (  ) Ruim; 

(  ) Insuficiente (  ) Péssima. 

 V. Há informação a respeito de competição/disputa pelo uso da água no município? 

(  ) Sim, entre usuários do mesmo setor de atividade: ________________________. 

(  ) Sim, entre usos de setores diferentes: __________________ e __________________. 

(  ) Não. 

 



 

136 

VI. Existem comunidades afetadas por impactos sociais e/ou ambientais causados pelos  

empreendimentos no município? 
(  ) Sim. Quais? 
________________________________________________________________. 

(  ) Não. 

 VII. Alguma comunidade do município manifestou problemas de acesso à água de 
qualidade? 
(  ) Sim. Quais? 
________________________________________________________________. 

(  ) Não. 

 VIII. Cite um exemplo de atividades culturais, religiosas ou ligadas ao turismo, lazer  

e pesca esportiva, relacionadas às águas do município? 

_________________________________________________________________. 

 IX. Em sua opinião, quais as ações de gestão de água e do ambiente são necessárias  

para garantia da quantidade e da qualidade da água na região? 

(  ) Plano Diretor Municipal; 

(  ) Plano Municipal de Saneamento Básico; 

(  ) Educação Ambiental nas Escolas; 

(  ) Unidades de Conservação Municipais; 

(  ) Áreas de Proteção de Mananciais; 

(  ) Marco Regulatório de Uso da Água; 

(  ) outras: ________________________ 

 X. Nos últimos anos, você percebeu alteração na quantidade e na qualidade de água  

nos rios e nascentes do município? 
(  ) Sim. Causado 
por:___________________________________________________________. 

(  ) Não. 
 

 

Nas consultas públicas, as falas dos representantes das comunidades e organizações 

sociais encontram os interlocutores apropriados para a construção conjunta do 

entendimento comum sobre questões de planejamento e gestão das águas: os servidores 

públicos municipais, estaduais e federais, instituição de ensino e pesquisa e os usuários de 

água, dos mais diversos setores e dimensões. 

O exemplo dos procedimentos adotados pelos Comitês de Bacia Hidrográfica espalhados 

pelo país, em termos de condução de debates, das atividades e da distribuição de funções 

entre os membros, serve de referência para o processo de participação social do PERH/PA. 

Como resultado do debate, estima-se reconhecer o posicionamento dos atores quanto à 

adesão institucional ao PERH/PA. Além da sustentabilidade de apoio político, o 

envolvimento dos atores relacionados aos recursos hídricos é fundamental para subsidiar a 

mobilização e discussão interna entre seus pares de atividade, sejam no âmbito dos 

governos municipais, usuários de água ou nas organizações sociais. 
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Por outro lado, os conteúdos apresentados nas falas, consistirão em dados primários, a 

serem articulados com os dados secundários dos estudos para o conhecimento das famílias 

de cenários prospectivos do PERH/PA. 

Dessa forma, a abertura do microfone para a contribuição direta dos stakeholders durante 

as consultas públicas do Plano deve ser acompanhada para que não haja desequilíbrio de 

oportunidade entre os atores presentes. Portanto, para uso de tal instrumento, serão 

realizadas inscrições prévias de maneira simplificada, as quais serão utilizadas para ordenar 

a sequência dos indivíduos que participarão e além de ser estabelecido um limite de tempo 

para cada fala. Não obstante as precauções necessárias para a condução do debate, o 

espaço de voz revela-se como oportunidade direta de empoderamento de comunidades que 

normalmente não tem onde ou a quem se manifestar. 

Já os procedimentos para o envio de contribuições por meio da página online do PERH/PA 

é detalhado no item 4.9.2.1, juntamente com como se dará o acesso aos questionários e 

formulários já descritos. 

Para o segundo eixo metodológico, de Formulários Temáticos, tem-se como base a 

inclusão das realidades e interesses individuais sobre o tema com uma visão prospectiva, 

que é o defendido por Linstone e Turoff: a caracterização do futuro é determinada por 

inúmeras decisões e interações ricas e indescritíveis em detalhes, em diversos aspectos. 

Porém tais variáveis não são aleatórias, elas são frutos de “ideias sobre futuras 

contingências, possibilidades e certezas que pessoas individualmente tenham gerado, 

baseadas em suas experiências passadas e apresentam a exposição do mundo ao redor 

delas”56. Dessa forma, visa-se incorporar ao PERH/PA não apenas os anseios presentes 

dos usuários de água, mas também os desejos e perspectivas de futuro destes. 

Por isso, para o segundo eixo metodológico os formulários foram preparados para dispor 

uma série de temas à avaliação dos atores sociais presentes nas consultas públicas, 

levando os participantes fazem um exercício individual de avaliação da relevância dos temas 

dos quatro formulários temáticos - Problemas, Impactos, Soluções e Oportunidades - tendo 

em vista o contexto específico da MRH em que se realiza a consulta pública. 

Os temas propostos para discussão poderão ser complementados por sugestões e serem 

descritos em seus casos mais relevantes por MRH. O conteúdo de cada formulário será 

discutido e aprovado juntamente com a SEMAS/PA para que seja mais eficiente possível, 

atingindo todos os assuntos relacionados aos recursos hídricos e enriquecendo 

tecnicamente o PERH/PA. 

Para obtenção de resultados mais assertivos o nível de criticidade e/ou gravidade em cada 

formulário são limitados em no máximo 3 (três) marcações para a classificação “Alto”, pois 

pela experiência da COBRAPE em eventos anteriores, é comum o público majorar suas 

opiniões e perspectivas assinalando excessivamente opções classificadas como de alto 

nível de criticidade. 
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 Linstone, H. A.; Turoff M. The Delphi Method. Techniques and Applications. 2002. Pág. 426. 
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4.9.3.2. Propostas de formulários temáticos: 

Problemas 

Nível de 

Criticidade / 

Gravidade 

Desmatamento. Alto / Médio / Baixo 

Incêndios Florestais. Alto / Médio / Baixo 

Má Gestão do Lixo. Alto / Médio / Baixo 

Degradação de cursos d’água urbanos. Alto / Médio / Baixo 

Reduzidas Áreas Protegidas. Alto / Médio / Baixo 

Uso inadequado do solo. Alto / Médio / Baixo 

Intensificação do uso da água. Alto / Médio / Baixo 

Desperdício de água. Alto / Médio / Baixo 

Lançamento de cargas poluidoras sem tratamento. Alto / Médio / Baixo 

Lacunas no conhecimento sobre o uso e preservação da água, 

hidrologia e biodiversidade (qualidade e quantidade das águas 

superficiais e subterrâneas, uso dos recursos associados à 

biodiversidade). 

Alto / Médio / Baixo 

Baixo nível de consciência ambiental. Alto / Médio / Baixo 

Fragilidade do sistema de gestão de recursos hídricos. Alto / Médio / Baixo 

Ocupação irregular de Áreas de Proteção Permanente (APPs). Alto / Médio / Baixo 

(inclua sua sugestão) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Alto / Médio / Baixo 

 

 

Impactos 
Nível de Criticidade 

/ Gravidade 

Erosão e Assoreamento dos corpos hídricos. Alto / Médio / Baixo 

Surgimento e acirramento de conflitos pelo uso da água entre 

setores de usuários e entre usuários do mesmo setor. 
Alto / Médio / Baixo 

Comprometimento da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas. 
Alto / Médio / Baixo 

Comprometimento do acesso à água de qualidade para usos 

qualitativamente mais exigentes e pelas comunidades 
Alto / Médio / Baixo 
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Impactos 
Nível de Criticidade 

/ Gravidade 

tradicionais. 

Comprometimento da saúde pública. Alto / Médio / Baixo 

Baixo nível de conservação da biodiversidade e preservação dos 

ecossistemas aquáticos. 
Alto / Médio / Baixo 

Comprometimento do atendimento dos Usos Múltiplos devido à 

degradação da qualidade das águas. 
Alto / Médio / Baixo 

Baixa participação da sociedade na gestão de recursos hídricos. Alto / Médio / Baixo 

(inclua sua sugestão) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Alto / Médio / Baixo 

 

 

Soluções Nível de Relevância 

Avançar na implementação dos instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. 
Alto / Médio / Baixo 

Fortalecimento da atuação dos Órgãos Gestores de Recursos 

Hídricos e dos Comitês de Bacias. 
Alto / Médio / Baixo 

Ampliação dos serviços de saneamento. Alto / Médio / Baixo 

Articulação da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental e a gestão do uso do solo. 
Alto / Médio / Baixo 

Ampliação do conhecimento hidrológico superficial e subterrâneo. Alto / Médio / Baixo 

Implementação de ações de educação ambiental voltada à água e 

à biodiversidade. 
Alto / Médio / Baixo 

Racionalização do uso da água. Alto / Médio / Baixo 

Ampliação da oferta hídrica. Alto / Médio / Baixo 

Estabelecimento de programas regionais de compensação 

ambiental. 
Alto / Médio / Baixo 

Estabelecimento de programas de monitoramento. Alto / Médio / Baixo 

Fortalecimento da fiscalização ambiental e de uso dos recursos 

hídricos. 
Alto / Médio / Baixo 
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Soluções Nível de Relevância 

Transição tecnológica para a sustentabilidade das atividades 

produtivas de grande impacto. 
Alto / Médio / Baixo 

(inclua sua sugestão) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Alto / Médio / Baixo 

 

 

Oportunidades / Potencialidades Nível de Relevância 

Paisagens de rara beleza cênica. Alto / Médio / Baixo 

Manifestações peculiares da cultura popular regional relacionada 

às águas e/ou à biodiversidade. 
Alto / Médio / Baixo 

Existência de Grutas e Cavernas. Alto / Médio / Baixo 

Fauna e/ou Flora altamente diversificadas. Alto / Médio / Baixo 

Nascentes preservadas. Alto / Médio / Baixo 

Arquitetura Histórica preservada. Alto / Médio / Baixo 

Potencial turístico reconhecido. Alto / Médio / Baixo 

Trechos de rios com potencial para esportes aquáticos. Alto / Médio / Baixo 

Trechos de rios com potencial para pesca amadora. Alto / Médio / Baixo 

(inclua sua sugestão) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Alto / Médio / Baixo 

 

Após o exercício individual com os formulários, as informações coletadas serão analisadas e 

discutidas para posterior apresentação à equipe da SEMAS/PA, além das análises finais 

serem incluídas nas versões finais dos produtos quando pertinentes. Os resultados gerais 

serão apresentados e divulgados no website do PERH/PA, apontando os temas mais 

relevantes (segundo os formulários) e abrindo espaço para a discussão desses temas para 

toda a sociedade paraense, seguindo o princípio já exposto sobre a importância da 

incorporação da realidade dos usuários de recursos hídricos em todo o desenvolvimento do 

PERH/PA. 
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Os participantes poderão exemplificar as avaliações de temas relevantes com casos 

específicos ocorridos na sua respectiva bacia hidrográfica/MRH. Ressalta-se que o tempo 

limite para o envio de tais contribuições via website será até acabar a etapa em que se 

encontrar o Plano, de forma que quando se encerrar a discussão sobre uma fase, já sejam 

disponibilizados os questionários/formulários correspondentes à etapa que será iniciada. 

O terceiro e último eixo metodológico proposto para auxílio no desenvolvimento da 

participação social no PERH/PA, consiste na utilização do denominado “Mapa-Vivo”, 

apresentado na parte final das consultas públicas. Estes propõem a regionalização dos 

dados, espacializando os resultados obtidos na aplicação dos formulários temáticos da 

etapa anterior, possibilitando aos participantes a visualização do painel obtido para sua 

respectiva MRH e, assim, a avaliação do desfecho coletivo quanto aos temas apontados 

como mais relevantes em cada trecho de rio, podendo ser considerado como contribuição 

de dados primários das Consultas Públicas ao desenvolvimento do PERH/PA. 

Tal método de construção gráfica dos resultados de uma rodada tem se mostrado 

igualmente valiosa em aplicações Delphi, segundo Linstone e Turoff57, visto que além dos 

desenhos encorajarem a participação, estes admitem modificações e extensões em grupo já 

que uma representação pode não ter, necessariamente, o mesmo significado para dois 

indivíduos, sendo úteis para a moderação de discussões acerca de um consenso. 

O Mapa-Vivo da respectiva MRH, impresso em formato A0, deverá conter, além dos 

resultados obtidos a partir dos formulários, informações da hidrografia, das sedes e 

localidades municipais, da divisão municipal e da malha rodoviária, incluindo as estradas 

vicinais e pontos de referência facilmente reconhecidos pelo público da região. Dessa forma, 

espera-se ter uma discussão lúdica acerca dos recursos hídricos da região, incluindo de 

forma igualitária os participantes da Consulta Pública, auxiliando o público na realização da 

trade-off quanto a visão de quais as consequências das decisões tomadas e quais 

elementos são passíveis de renúncia para o bem comum. 

Os resultados obtidos dos três eixos metodológicos serão ainda contabilizados e comporão 

uma das variáveis que integram o Índice de Hierarquização dos programas e ações 

propostas, descrito no item 4.5.4 do presente produto, incorporando a realidade e os 

anseios da população paraense na construção do PERH/PA. 

As consultas públicas estão previstas em 3 etapas distintas do PERH/PA: 

 1ª rodada de consultas públicas para apresentação e discussão do Produto 02 – 

Diagnóstico dos recursos hídricos do Estado do Pará. 

A primeira rodada de consultas públicas tem início com a apresentação do diagnóstico pela 

equipe técnica da COBRAPE, objetivo principal da reunião. Há a abertura do espaço para 

manifestações de representantes sobre destaques do diagnóstico, relevantes para sua área 

de atuação. 

Em seguida serão disponibilizados os questionários por segmento sobre os usos atuais e 

futuros. Os questionários são o instrumental adotado para conhecimento das localizações 

dos empreendimentos e revelam a percepção individual sobre a sustentabilidade dos 

empreendimentos, o risco associado à sua expansão e os conflitos instalados e potenciais 

relacionados. Além destes, também serão distribuídos os formulários temáticos quanto aos 

                                                
57

 Linstone, H. A.; Turoff M. The Delphi Method. Techniques and Applications. 2002. Pág. 37. 
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“problemas e impactos” da gestão das águas na MRH da consulta, apoiado em Mapas-Vivos 

simplificados apenas para identificação e marcação das localidades abordadas nos 

formulários. Estes resultados darão origem ao Mapa-Vivo a ser apresentado na próxima 

rodada de consultas públicas a ser realizada a respeito da etapa de prognóstico. 

Nesta primeira rodada, portanto, não haverá a disponibilização e discussão quanto aos 

Mapas-Vivos representativos da respectiva MRH da cidade-pólo. 

Esta rodada está prevista a acontecer após aprovação da equipe da SEMAS/PA do 

Produto 02 e possivelmente será realizada no final de janeiro de 2019. 

 2ª rodada de consultas públicas para apresentação e discussão do Produto 04 – 

Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA. 

A segunda rodada de consultas públicas tem início com a apresentação do Mapa-Vivo da 

respectiva MRH da cidade-pólo, relativo aos questionários e formulários aplicados na 

primeira rodada, de apresentação do produto de diagnóstico do PEHR/PA, e discussão 

sobre o painel de resultados obtidos nesta. 

Segue-se, então, com a apresentação do Prognóstico pela equipe técnica da COBRAPE, 

objetivo principal da reunião. Haverá a abertura do espaço para manifestações de 

representantes sobre destaques do prognóstico, relevantes para sua área de atuação. 

Na sequência serão disponibilizados os formulários para registro de “soluções e 

oportunidades”, apoiado novamente em Mapas-Vivos simplificados, cujo objetivo é marcar 

pontualmente as principais ocorrências político-hidrográficos identificadas nos formulários. 

Esta rodada está prevista a acontecer após aprovação da equipe da SEMAS/PA do 

Produto 04 e possivelmente será realizada no mês de junho de 2019 

 3ª rodada de consultas públicas para apresentação e discussão do Produto 06 – 

Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA. 

A terceira rodada de consultas públicas inicia com a apresentação do Mapa-Vivo da 

respectiva MRH da cidade-pólo, relativo aos questionários e formulários aplicados na 

segunda rodada, de apresentação do produto de prognóstico do PEHR/PA, e discussão 

sobre o painel de resultados obtidos nesta. 

Em seguida tem-se início a apresentação das Diretrizes, Programas e Metas pela equipe 

técnica da COBRAPE, objetivo principal da reunião. Haverá a abertura do espaço para 

manifestações de representantes sobre destaques no conteúdo apresentado, relevantes 

para sua área de atuação. A apresentação do Produto contemplará a consolidação dos 

resultados das dinâmicas de identificação, localização e registro de oportunidades e 

soluções para as vocações, os problemas e impactos resultantes das consultas públicas 

anteriores. 

Esta rodada está prevista a acontecer após aprovação da equipe da SEMAS/PA do 

Produto 06 e possivelmente será realizada no mês de outubro de 2019. 

A seguir na Figura 4.8 são apresentadas as cidades-polo de cada rodada das consultas 

públicas e sua respectiva abrangência de região. Onde Altamira engloba a MRH Xingu, 

Belém envolve a MRH Costa Atlântica Nordeste e MRH Portel Marajó, Santarém as MRHs 

Baixo Amazonas, Tapajós e Calha Norte e Marabá a MRH Tocantins-Araguaia. Essa 
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definição das cidades já foi definida pela SEMAS/PA considerando questões de logística e 

acesso, visando garantir a participação da sociedade ao longo de todo o processo de 

construção do PERH/PA. 

 

Figura 4.8 – Local das Consultas Públicas e sua respectiva abrangência de Região 

 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 
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4.10. Proposição e estruturação do banco de dados 

Durante quase todo o período de estudo será elaborado um Sistema de Informações 

Georreferenciadas (SIG). Este tem o objetivo de permitir o acompanhamento do PERH/PA, 

visando à gestão integrada dos recursos hídricos e poderá ser visualizado no formato de 

mapas temáticos e relatórios. 

A existência de um SIG sobre recursos hídricos, composto por dados e informações sobre a 

situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, representa uma ferramenta 

essencial para efetividade do sistema de gestão. O cenário ideal seria a existência de 

sistemas de informações estaduais compostos de informações de disponibilidade e 

demandas de recursos hídricos que pudessem fornecer subsídios para a elaboração do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos e, uma vez consolidados, serem incorporados ao 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

O PERH/PA será um instrumento que servirá o abastecimento de diversas informações 

processadas e produzidas para incorporar a um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD). A COBRAPE irá utilizar arquivos de formatos compatíveis com o SGBD para que 

as informações possam ser enviadas e carregadas para o instrumento de gestão. 

Pela experiência da COBRAPE na aplicação de metodologias de construção de Banco de 

Dados Geográficos (BDG), os dados sobre padrões de uso do solo, identificação dos 

mananciais de abastecimento público, e mesmo as demandas em suas diversas classes, 

denominados de “atributos”, são projetados nessas unidades territoriais elementares por 

georreferenciamento. Esses dados elementares, por sua vez, são organizados em tabelas 

com seus atributos, e essas tabelas articuladas em bancos de dados relacionais, com 

interfaces entre diversos sistemas de processamento dessas informações, alguns de 

georreferenciamento, outros de simulação e outros de visualização, montados com o 

objetivo de responder a perguntas pertinentes à análise desejada. 

Desta forma, a definição da base cartográfica a ser utilizada do PERH/PA será feita com as 

informações tão atuais quanto possíveis e disponíveis em meio digital, dispondo destas 

espacialmente, e respeitando a escala compatível com o estudo de 1:500.000. Esta base 

será construída ao longo PERH/PA em meio digital e vetorial no formato shapefile, padrão 

do software ArcGIS (versão10.0 ou superior), de propriedade da empresa ESRI. 

Os dados e os metadados estarão dentro dos padrões vigentes estabelecidos pela 

Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e pela INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), assim como 

será compatível com os principais sistemas utilizados pela SEMAS/PA. Para os temas 

produzidos pela COBRAPE, ressalta-se que as fontes e o processo de produção serão 

detalhados de maneira a permitirem a reprodução e atualização da informação. As bases a 

serem utilizadas na elaboração do PERH/PA estarão considerando as seguintes premissas: 

(i) a disponibilidade de informações e levantamentos; (ii) a cobertura cartográfica existente e 

(iii) a complexidade das delimitações das áreas consideradas críticas e a vulnerabilidade 

dos balanços hídricos estimados no final da etapa do Diagnóstico. 

Nas etapas do Prognóstico e Programas, poderão ser previstos aperfeiçoamentos no 

sistema relacionados ao Estado do Pará. Por ser um trabalho contínuo, as informações 

levantadas e identificadas no Capítulo 3 deste relatório já estão seguindo este padrão de 

organização para compor o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). 
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Ao final do trabalho, a COBRAPE entregará à SEMAS/PA um Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD), produzido no formato ESRI Personal Geodatabase e seguindo os 

padrões de nomenclatura já utilizados pela SEMAS/PA. Este SGBD contemplará as 

informações tabulares e espaciais relevantes ao PERH/PA, permitindo a visualização 

dinâmica destes dados em formatos de mapas temáticos e relatórios. O Banco de Dados faz 

parte do Produto Final – Documento consolidado, sumário executivo e banco de dados 

PERH/PA. Cabe destacar que esta atividade será desenvolvida ao longo de todo o estudo, 

tendo em vista que a atividade de levantamento de informações é um processo contínuo. 

Conforme definido pelo Termo de Referência (TDR), o Banco de Dados será entregue em 

formato PostGIS, classificadas nas 3 (três) fases do PERH/PA: 1. Diagnóstico, 

2. Prognóstico e 3. Diretrizes, programas e metas. As tabelas vinculadas estarão com 

mesmo nome dos arquivos shapefiles descritos sempre em letras minúsculas, sem 

caracteres especiais. A tabela de atributos do arquivo contará com uma coluna chamada 

“legenda”. Os atributos dessa coluna serão idênticos às legendas dos mapas impressos 

entregues. Os mapas digitais elaborados serão entregues no formato *.mxd compatíveis 

com o software ArcGis e as legendas utilizadas nesses mapas serão entregues em formato 

*.lyr, sendo realizados pelo software ArcGIS na versão 10.0 ou superior. 
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5. PRODUTOS PREVISTOS 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará (PERH/PA) será dividido em 8 (oito) 

produtos, sendo eles: 

 Produto 01 – Proposta de bases metodológicas para a construção do PERH/PA; 

 Produto 02 – Diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará; 

 Produto 03 – Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao 

diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará; 

 Produto 04 – Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA; 

 Produto 05 – Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao 

prognóstico e cenários dos recursos hídricos do Estado do Pará; 

 Produto 06 – Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA; 

 Produto 07 – Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes às 

diretrizes, programas, metas e mecanismos de monitoramento e avaliação da 

implementação do PERH/PA; 

 Produto Final – Documento Consolidado, sumário executivo e banco de dados do 

PERH/PA. 

 

A primeira versão dos produtos será entregue 1 (uma) via original para a SEMAS/PA por 

meio impresso (papel formato A4, encadernados com capa plástica e espiral) e por meio 

digital via e-mail, sendo a versão impressa devidamente protocolada junto ao órgão. A 

entrega dos produtos aprovados pela SEMAS/PA será em 2 (duas) vias originais por meio 

impresso (papel formato A4, encadernados com capa plástica e espiral) e com o conteúdo 

gravado em DVD, também devidamente protocolada. 

Os produtos serão apresentados para o Grupo Técnico (GT) para que possam ser 

discutidas e avaliadas todas as etapas realizadas. Os produtos 02, 04 e 06, que são 

referentes ao diagnóstico, prognóstico e diretrizes, programas e metas, serão apresentados 

em consultas públicas a fim de mostrar a metodologia utilizada e os resultados obtidos. As 

consultas públicas acontecerão nas 4 (quatro) cidades polo do PERH/PA: Altamira, Belém, 

Santarém e Marabá. 

Uma representação dos prazos, meios de entrega e avaliação para aprovação dos produtos 

do PERH/PA estão apresentados em formato de um fluxograma, conforme apresenta a 

Figura 5.1. A previsão dos faturamentos dos produtos, conforme determinado pelo Termo de 

Referência (TDR), também estão apresentados nesta figura. 
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Figura 5.1 – Fluxograma de avaliação dos produtos 

 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 
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6. CRONOGRAMA 

Conforme acordado com a SEMAS/PA, a COBRAPE irá realizar todos os esforços para 

realizar o trabalho em 18 meses, de acordo com o cronograma apresentado na Tabela 6.1 

abaixo. 

Tabela 6.1 – Cronograma 

 2018 2019 

Etapas Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Jan / Fev Mar / Abr Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez 

Bases 

Metodológicas 
                  

Diagnóstico                   

Consolidação 

Diagnóstico 
         

Prognóstico                   

Consolidação 

Prognóstico 
         

Diretrizes, 

Metas e 

Programas 

                  

Consolidação 

Diretrizes, 

Metas e 

Programas 

         

Produtos 

Finais 
                  

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

É importante ressaltar que eventualmente, o cronograma será alterado para se adaptar ao 

andamento do PERH/PA. 
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7. CONCLUSÃO 

O presente documento apresentou o programa de trabalho definido para elaboração do 

PERH/PA, destacando as bases metodológicas que serão adotadas para a realização de 

alguns temas específicos, que a COBRAPE julgou como mais importantes para serem 

discutidos neste primeiro momento. 

Dentre os assuntos abordados destaca-se a questão do processo participativo, onde foi 

apresentada a estratégia que será utilizada para mobilização dos atores estratégicos e 

também para coletar as principais informações de cada setor usuário e dos demais 

representantes acerca dos temas do PERH/PA através da aplicação de questionários e 

formulários. 

Outro tema destacado foi o levantamento preliminar de informações e fontes disponíveis 

para serem utilizadas em todo o PERH/PA, que se baseia primordialmente de dados 

secundários. Foi apresentada uma lista de informações disponíveis para o estado do Pará. 

A compatibilização dos resultados do PERH/PA com os demais Planos e instrumentos 

existentes é outro ponto fundamental para o sucesso de sua implementação, desta forma, 

todas as diretrizes que forem sugeridas para o PERH/PA deverão estar em consonância 

com aquelas adotadas no mesmo âmbito de atuação das bacias e do estado. 

A criação do website para incentivar a participação dos usuários durante a elaboração do 

PERH/PA e também para facilitar as trocas de informações diárias entre a COBRAPE e a 

SEMAS/PA também foi descrito neste relatório, sendo que o mesmo estará disponível para 

utilização assim que for aprovado pela SEMAS/PA. 

As metodologias das atividades das quatro etapas seguintes do PERH/PA (Diagnóstico, 

Prognóstico, Diretrizes, Metas e Programas e o Plano propriamente dito) também foram 

descritas de maneira minuciosa, de maneira a provocar eventuais discussões sobre os 

métodos utilizados ainda neste primeiro momento, espera-se com isso evitar possíveis 

atrasos na elaboração do trabalho por conta de solicitações de revisões metodológicas. 

Por fim, foi apresentada uma proposta de cronograma de execução do trabalho de 18 

meses, de modo a encerrar o PERH/PA no final de 2019. A COBRAPE reafirma o 

compromisso em respeitar o cronograma proposto, estando disponível para eventuais 

discussões metodológicas e conceituais durante toda a elaboração do Plano. 

Com a entrega deste “Produto 01 – Proposta de bases metodológicas para a construção do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará (PERH/PA)” relativo ao Contrato nº 029/2018 

– SEMAS celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS/PA) e a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (COBRAPE), é 

cumprida a primeira parte da etapa inicial do trabalho. 

 




