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 1 APRESENTAÇÃO 

O processo de elaboração do Plano de Recursos Hídricos do Estado do Amazonas – 
PERH/AM é composto por quatro Etapas. 

A Etapa I trata da construção de bases metodológicas para elaboração do Plano. A Etapa II 
consiste na elaboração do diagnóstico, prognóstico e cenários futuros dos recursos hídricos 
do estado, sendo subdividida em duas tarefas. A Tarefa I envolve a elaboração do 
diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos do estado e a Tarefa II, o prognóstico e 
proposição dos cenários futuros para os recursos hídricos do estado. 

A Etapa III consiste na elaboração de diretrizes, programas e metas do PERH/AM. 

A Etapa IV trata da consolidação e apresentação do PERH/AM, sendo subdivida em duas 
tarefas: a Tarefa I é a elaboração do relatório final do PERH/AM e a Tarefa II, a elaboração 
da minuta do anteprojeto de lei do PERH/AM. 

Este relatório contempla a Etapa III, apresentando as diretrizes, os programas e as suas 
respectivas metas, resultantes dos estudos e pesquisas de campo desenvolvidos no 
decorrer das Etapas I e II. 

 2 DIRETRIZES DO PERH/AM 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos se consubstancia no conjunto de programas e 
ações destinados a promover a gestão de recursos hídricos em todos os seus níveis. Trata-
se de um instrumento de planejamento orientador da política estadual de recursos hídricos, 
nos termos estabelecidos na legislação estadual e nacional atinente à matéria. Tem como 
objetivos a consolidação do processo de gestão de recursos hídricos do estado com vistas à 
melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e 
quantidade; a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos 
eventos hidrológicos críticos e a percepção da conservação da água como valor 
socioambiental relevante. 

A elaboração do PERH/AM adota como diretrizes a bacia hidrográfica como unidade de 
gestão, o confronto das disponibilidade e das demandas (balanço hídrico), a prevenção ou 
minimização de conflitos de uso, a visão da água como valor econômico, a incorporação  da  
variável  ambiental e o estabelecimento do processo de negociação social e a projeção de 
possíveis situações futuras.  

2.1 BASES LEGAIS DO PERH/AM 

As bases legais do planejamento de recursos hídricos, especificamente do Plano Estadual, 
se fundamentam na dominialidade das águas e no estabelecimento do sistema de 
gerenciamento de recursos hídricos. 

A Constituição Federal promulgada em outubro de 1988 estabelece que compete à União 
(Art. 21) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios 
de outorga de direitos de seu uso (inciso XIX). 

Quanto à dominialidade das águas, o Art. 20 estabelece que são bens da União: 
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III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais;  

O Art. 26. estabelece como bens dos Estados:  

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, 
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;  

Em consequência da dominialidade, o estado do Amazonas promulgou a lei nº 3.167/2007, 
instituindo a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. 

Os artigos 6º e 7º tratam especificamente do plano estadual de recursos hídricos. 

“Art. 6º. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, elaborado pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e aprovado pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, terá por base os Planos das Bacias Hidrográficas encaminhados pelos 
Comitês de Bacia Hidrográfica, adotando-se os seguintes critérios:  

I – obediência às normas relativas à proteção do meio ambiente, à política de 
desenvolvimento do Estado e à Política Nacional de Recursos Hídricos; 

II – obrigatória consideração da variável ambiental, incorporando-se ao planejamento de uso 
de cada bacia hidrográfica Estudos Prévios de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios 
de Impacto Ambiental, quando necessário, com vistas à formação de um juízo prévio das 
condições ambientais das bacias correspondentes. 

Parágrafo único. O Plano Estadual de Recursos Hídricos considerará ainda: 

I – propostas apresentadas, individual ou coletivamente, por usuários da água; 

II – tratados internacionais; 

III – áreas legalmente protegidas 

Art. 7º. Constarão do Plano Estadual de Recursos Hídricos: 

I – diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, inclusive sua classificação, segundo 
o domínio; 

II – análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 
produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

III – balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 
quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

IV – metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 
recursos hídricos disponíveis; 

V – medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 
implantados para o atendimento das metas previstas; 

VI – prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

VII – diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 
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VIII – propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção 
dos recursos hídricos; 

IX – metas a serem alcançadas em prazos definidos, de acordo com a Política Estadual de 
Recursos Hídricos; 

X – definição dos aspectos quantitativos, de forma compatível com os objetivos de qualidade 
da água, estabelecidos a partir das propostas dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

XI – diretrizes para a outorga do uso da água, que considerem a aleatoriedade das 
projeções dos usos e das disponibilidades de água; 

XII – compatibilização das questões interbacias com o desenvolvimento integrado entre as 
unidades hidrográficas; 

XIII – propostas de enquadramento dos corpos de água em classes de uso preponderante; 

XIV – diretrizes para a implantação de processos de reciclagem de água dos grandes 
consumidores; 

XV – programas de desenvolvimento institucional, tecnológico, gerencial, capacitação 
profissional e de comunicação social, no campo dos recursos hídricos, com programação 
orçamentária e financeira definidas; 

XVI – regras suplementares de defesa ambiental, para atividades que se utilizem dos 
recursos hídricos como insumo de processo produtivo, ou local de sua execução; 

XVII – diretrizes para a proteção das áreas marginais de rios, lagos e demais corpos de 
água; 

XVIII – diretrizes de utilização sustentável dos depósitos naturais de águas subterrâneas do 
Estado, a serem submetidas à aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

§ 1º. O Plano Estadual de Recursos Hídricos contemplará também os programas de 
desenvolvimento municipais constantes dos Planos de Bacia Hidrográfica.” 

Os termos de referência orientadores do processo de elaboração do PERH/AM 
incorporaram, nas suas quatro metas, o estabelecido na legislação supra citada. 

2.2 CONDICIONANTES DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PERH/AM 

Além das diretrizes e da base legal, o PERH/AM também considerou uma série de 
condicionantes que, direta ou indiretamente, direcionam as ações previstas. Estes 
condicionantes tem origem no próprio estado do Amazonas (planos estaduais e municipais), 
nos planos nacionais e nos acordos internacionais face ao fato de que os rios de maior porte 
do estado tem parte do seus cursos situados em países limítrofes (Peru, Colômbia, Bolívia, 
Venezuela e Equador). 

Assim, condicionam o PERH/AM o plano nacional de recursos hídricos, tratados e acordos 
internacionais, planos setoriais (saneamento, resíduos sólidos, navegação, turismo, pesca) 
e planos municipais (planos diretores).  

Além destes, o processo de elaboração do PERH/AM considerou as propostas 
apresentadas por usuários das águas e as propostas decorrentes das cinco oficinas de 
integração realizadas em Manaus e nas onze oficinas regionais realizados nos municípios 
de Parintins, Tabatinga, Tefé, Humaitá, Autazes, São Gabriel da Cachoeira, Boca do Acre, 
Eirunepé e Manaus (duas oficinas).  
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Se constituíram também em importante aporte de contribuições os resultados obtidas em 
visitas técnicas a 32 municípios prioritários do estado, distribuídos nas nove regiões 
hidrográficas delimitadas pela Resolução CERH/AM nº 03 de 21 de setembro de 2016, 
conforme mostrado no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1: Municípios visitados  

REGIÃO HIDROGRÁFICA MUNICÍPIO 

Manaus 
Itacoatiara, Iranduba, Presidente Figueiredo, 
Manaus 

Rio Negro 
Barcelos, Novo Airão, São Gabriel da 
Cachoeira 

Rio Madeira Borba, Humaitá, Novo Aripuanã 

Juruá Carauari, Eirunepé, Juruá 

Purus Boca do Acre, Lábrea, Beruri 

Alto Solimões 
Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de 
Olivença, Jutai 

Médio Solimões/Japurá Jaupurá, Tefé, Coari, Codajás 

Careiro-Autazes Careiro, Manacapuru, Iranduba, Autazes 

Baixo Amazonas Maués, Parintins, Barreirinha, Urucará 

Foram considerados também os condicionantes ambientais (unidades de conservação, 
política ambiental), a estrutura institucional de gestão de recursos hídricos do Amazonas e 
os aspectos culturais. 

Cabe destacar também entrevistas realizadas com técnicos da Assessoria de Recursos 
Hídricos da SEMA e da Gerencia de Recursos Hídricos e Minerais do Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas. Também foi realizada entrevista com a presidente do Comitê da 
Bacia do rio Tarumã-Açu. 

2.3 NATUREZA DAS INTERVENCÕES PROPOSTAS NO PERH/AM 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos, na proposição dos programas e ações, considerou 
três naturezas de intervenção: 

 NÃO ESTRUTURAIS: focadas na implementação do PERH/AM e na avaliação da 
situação atual e das necessidades do sistema de gestão dos recursos hídricos; 

 ESTRUTURAIS: intervenções relacionadas a projetos e obras associadas ao 
aproveitamento dos recursos hídricos, sempre de acordo com os planos setoriais 
aprovados e sob a perspectiva dos usos múltiplos; 

 ESTUDOS E PESQUISAS ligadas à ciência e tecnologia, para obtenção de 
informações técnicas e para uma melhor compreensão e uso racional dos recursos 
hídricos. 

Os estudos elaborados para o diagnóstico da situação dos recursos hídricos do estado não 
indicaram a necessidade de intervenções de caráter estrutural, ou seja, projetos e 
implantação de obras. 

Assim, na proposta de programas constantes do PERH/AM foram indicadas medidas não 
estruturais e estudos e pesquisas voltadas à gestão de recursos hídricos. 
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2.4 CRITÉRIOS PARA A PROPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 

A partir dos dados, informações e discussões ocorridas durante o desenvolvimento da Etapa 
II do processo de elaboração do PERH/AM, foram identificadas ações que deveriam ser 
desenvolvidas para a efetiva implementação da política estadual de recursos hídricos. Essas 
ações foram concentradas em programas que abrangem setores e funções específicas. 

A estruturação dos programas foi efetuada considerando uma série de critérios 
condicionantes, conforme descrito abaixo. 

2.4.1 Necessidade 

Uma vez detectado um problema a ser resolvido, deve-se avaliar se os resultados previstos 
para o programa realmente suprem as carências geradoras do problema e se essa solução 
é efetivamente necessária para a melhoria da gestão de recursos hídricos. 

2.4.2 Possibilidade de efetiva implementação 

A proposição e formatação de um programa deve considerar se o que está proposto tem 
efetivas condições de ser executado. Para tanto, deve-se medir o “tamanho” do programa 
no que tange à capacidade de execução das entidades envolvidas, universo abrangido 
pelas ações, eventuais fatores repressores da execução, complexidade das ações e 
resultados efetivos e mensuráveis. Deve-se evitar sempre a proposição de um programa 
que se sabe, a priori, dificilmente seria implementado. 

2.4.3 Custos 

O custo de implementação de um programa deve ser adequado aos recursos disponíveis ou 
a recursos passíveis de serem disponibilizados. Um programa com custos incompatíveis 
com os recursos disponíveis será, inevitavelmente, esquecido. 

2.4.4 Existência de fontes de recursos acessíveis 

Quando se avalia a existência de recursos, não se deve considerar apenas aqueles 
recursos que se traduzem em dinheiro. Uma contrapartida de uma entidade em 
equipamentos e pessoal também deve ser considerada como uma fonte de recursos. 

2.4.5 Existência de entidades parceiras potenciais (públicas e privadas) 

A gestão de recursos hídricos não é uma atividade privativa dos órgãos ligados ao poder 
executivo. Tal diretriz está expressamente contida na legislação. Assim, é absolutamente 
necessário o envolvimento de outras entidades (públicas e privadas) na execução de 
programas. Desta forma, a proposição de um programa deve ser precedida da identificação 
da existência de entidades que possam participar da sua execução. 
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 3 PROGRAMAS DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

Considerando os fatores orientadores da proposição de programas descritos acima, foram 
formatados os programas descritos a seguir. 

COMPONENTE A  

DESENVOLVIMENTO LEGAL E INSTITUCIONAL DA GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

 Programa A.1 - Revisão e atualização do marco legal e institucional 

 Programa A.2 - Reestruturação e fortalecimento da estrutura institucional do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 Programa A.3 - Sustentabilidade econômica/financeira da gestão dos recursos 
hídricos 

 Programa A.4 - Gestão dos recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços  

COMPONENTE B 

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 Programa B.1 - Elaboração de planos de bacias hidrográficas  

 Programa B.2 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Informações sobre 
Recursos Hídricos 

 Programa B.3 - Enquadramento dos corpos de água em classes de uso 

 Programa B.4 - Ampliação da rede de monitoramento quali-quantitativo 

 Programa B.5 - Estruturação e implementação do acompanhamento e 
monitoramento do PERH/AM 

COMPONENTE C 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO 

 Programa C.1 - Capacitação para a gestão de recursos hídricos e uso racional 
da água  

 Programa C.2 - Desenvolver estudos e pesquisas qualitativas e quantitativas 
sobre os sistemas aquíferos e as águas subterrâneas 

 Programa C.3 - Desenvolver estudos e pesquisas qualitativas e quantitativas 
sobre as águas superficiais. 

 Programa C.4 – Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento do uso 
racional dos recursos hídricos 

COMPONENTE D 

CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO 

 Programa D.1 - Recuperação de áreas desmatadas, proteção de nascentes e 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente 

 Programa D.2 - Incentivo a implementação de sistemas de coleta e tratamento 
de esgotos e resíduos domésticos 
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 Programa D.3 - Estudos de reaproveitamento da água. 

3.1 ESTRUTURA DOS PROGRAMAS DO PERH/AM 

A estrutura dos programas segue uma lógica sequencial que define as diferentes etapas de 
sua elaboração. A estrutura dos programas é mostrada no quadro 3.1. 

Quadro 3.1: Estrutura dos Programas do PERH/AM 

ITEM DESCRIÇÃO 

Introdução 
Destaca sucintamente no que consiste o Programa e a sua importância no 
âmbito do PERH/AM. 

Justificativa 

Faz referência às características específicas dos recursos hídricos do 
Estado do Amazonas, identificadas na fase de diagnóstico do PERH/AM, 
que justificam a elaboração do Programa (problemas, potencialidades x 
ações necessárias). 

Objetivos 
Relaciona os objetivos que devem ser alcançados a partir da implementação 
do Programa, vinculados às ações específicas propostas para serem 
desenvolvidas. 

Metas Define as metas que o Programa pretende atingir no tempo/cenário. 

Metodologia e 
Descrição do 

Programa 

Consiste na concepção do Programa, com a descrição das ações propostas 
para atingir os objetivos pretendidos. 

Inter-Relação com 
Outros Programas 

Neste item estão identificados os Programas correlacionados, com o objetivo 
de proporcionar ações integradas. 

Recursos Humanos 
e Materiais 

Identifica os recursos humanos e materiais necessários para a 
implementação do Programa, visando embasar a estimativa de custos. 

Instituições 
Envolvidas 

Identifica as instituições envolvidas na implementação do Programa, 
definindo as responsabilidades e, inclusive, sugerindo a celebração de 
convênios. 

Cronograma Físico 
de Execução 

Define o cronograma físico de execução do Programa. 

Estimativa de Custos 
e Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Demonstra a composição dos custos de implementação do Programa, a 
partir dos recursos humanos e materiais necessários, cronograma físico de 
execução e preços de mercado. Identifica também as possíveis fontes de 
financiamento.  

Legislação Aplicável 
Menciona, de forma sucinta, a legislação federal e estadual pertinente ao 
tema específico do Programa. 

Bibliografia 
Relacionada 

Relaciona a bibliografia utilizada para a elaboração do Programa e a 
sugerida para consulta nas fases de detalhamento e implementação. 

Ficha Resumo do 
Programa 

Apresenta uma ficha padronizada com a síntese do Programa. 

3.2 FICHA RESUMO 

Para cada um dos programas foi elaborada uma ficha-resumo para que seja possível 
divulgar e informar o seu conteúdo. A ficha resumo é mostrada a seguir (Figura 3.2.1). 
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PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO AMAZONAS 
PERH/AM 

Programa A.1 - Revisão e atualização do marco legal e institucional 

Justificativa: 

Objetivos e Metas:  
 

Descrição Sucinta:  
 

Prazo de Execução:  Prioridade: 

 

(  ) Imediata 

( ) Curto Prazo 

( ) Médio Prazo 

( ) Longo Prazo 

Estimativa de Custos:  
 

Possíveis fontes de financiamento: 

Instituições Responsáveis:. 
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Figura 3.2.1: Ficha resumo dos programas do PERH/AM 

 4 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DO PERH/AM 

Nos itens seguintes são descritos os programas integrantes do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos do Amazonas, seguindo a estrutura apresentada no sub-item 3.1 acima. 

COMPONENTE A - DESENVOLVIMENTO LEGAL E INSTITUCIONAL DA 
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

4.1 PROGRAMA A.1 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL E 
INSTITUCIONAL DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAZONAS 

4.1.1 Introdução 

A lei nacional que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentando o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal (Lei. nº 9.433/97) se constituiu em modelo para o desenvolvimento da 
maior parte das leis estaduais versando sobre o mesmo tema. 

Ao estabelecer uma legislação única para todo o país, sem considerar as peculiaridades 
regionais com seus extremos (crônica escassez de água na região nordeste do país e 
relativa abundância na região norte), muitos dos seus dispositivos são de difícil aplicação. 
Exemplo disto é a gestão tendo como unidade a bacia hidrográfica. No caso do Nordeste, 
cuja maior parte dos rios são intermitentes e a disponibilidade de água se concentra em 
acumulações decorrentes de barramento com abrangência local, não faz sentido gerir a 
bacia como um todo. Nestes casos é mais eficiente a gestão coletiva do próprio barramento. 

No caso do Amazonas, o conceito de bacia hidrográfica não é perceptível em todo o estado, 
até por dificuldades em definir os limites das bacias, além das dimensões físicas e da 
baixíssima densidade populacional. Acresce-se a isso a inexistência de conflitos pelo uso da 
água na maior parte do estado.  

O conceito de bacia é facilmente aplicável em bacias existentes na região metropolitana de 
Manaus, onde os limites são definidos, já existem conflitos de uso da água e existe 
consciência social (ainda que incipiente) da necessidade de administrar adequadamente os 
recursos hídricos. 

Especificamente no caso da lei estadual nº 3.167/2007 e da sua regulamentação (Decreto nº 
28.678/2009), são visíveis contradições e lacunas legais. 

Especificamente no caso da composição do sistema estadual, o Art. 57 estabelece que 
integram o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos: 

I – o Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

II – os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

III – a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS, na 
qualidade de órgão gestor e coordenador; 

IV – o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM, na condição de 
órgão executor; 

V – as Agências de Água, ou, enquanto estas não forem constituídos, as organizações civis 
de recursos hídricos legalmente constituídas. 
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No caso do inciso V, a lei não define o que são “agências de água”, sua natureza jurídica, 
atribuições, abrangência. 

Estes aspectos são apenas exemplos das aparentes inadequações da legislação. Existem 
outras como, por exemplo, a tarifação pelo uso da água, que remete a um Anexo Único que 
estabelece um Preço Público Padrão para os diferentes tipos de uso da água sem qualquer 
estudo ou avaliação que o justifique. 

4.1.2 Justificativa 

A gestão de recursos hídricos do estado do Amazonas encontra sérias dificuldades para a 
sua implementação. Além da relativa abundância de água, tanto superficial, quanto 
subterrânea, o que transmite a sensação de que nada precisa ser feito, a estrutura 
institucional é reduzida e a base legal estadual apresenta contradições e lacunas que, 
mesmo que houvesse instituições fortes, haveria empecilhos legais para adequada gestão 
das águas. 

Considerando que o PERH/AM é o primeiro instrumento de planejamento que tem 
perspectivas de ser implantado, é necessário que sejam removidos eventuais entraves 
legais e institucionais que possam vir a inviabilizá-lo. 

4.1.3 Objetivos 

Dotar o estado de uma base legal de gestão de recursos hídricos compatível com a 
realidade física, ambiental e sociocultural do Amazonas. 

4.1.4 Metas 

Elaborar anteprojeto de lei que reformule a política estadual de recursos hídricos e o sistema 
estadual de gerenciamento de recursos hídricos, a ser remetido à Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas. 

4.1.5 Metodologia e descrição do Programa 

O Programa Revisão e Atualização do Marco Legal e Institucional da Gestão de Recursos 
Hídricos do Amazonas poderá ser desenvolvido em cinco etapas, conforme descrito a 
seguir. 

Etapa 1 - Compilação da legislação e identificação de lacunas e contradições 

Além da legislação específica sobre recursos hídricos e gestão, devem também ser 
considerados os diplomas legais referentes a meio ambiente, recursos pesqueiros, turismo, 
saneamento e outros que tenham alguma vinculação com a água.  

Etapa 2 - Elaboração de minuta de anteprojeto de lei 

A partir da identificação de lacunas e contradições, deve ser elaborada uma minuta de 
anteprojeto de lei retificadora da legislação existente que será submetida inicialmente ao 
CERH/AM. 

Etapa 3 - Apresentação e discussão no CERH/AM 

A minuta deverá ser apresentada ao plenário do CERH/AM para discussão, adequação e 
posterior aprovação. 

Etapa 4 - Encaminhamento ao chefe do poder executivo 
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Uma vez aprovada no CERH/AM, a minuta deverá ser encaminhada ao Governador do 
Estado. 

Etapa 5- Acompanhamento e assessoramento nas discussões na Assembleia 
Legislativa 

Caso o governo do Estado encaminhe a minuta na forma de projeto de lei à Assembleia 
Legislativa, o grupo constituído deverá acompanhar e, na medida do possível, atuar junto às 
comissões nas quais o projeto de lei irá tramitar, antes de chegar ao plenário. 

4.1.6 Inter-relação com outros programas 

Este programa se vincula com o Programa A.2 - Reestruturação e Fortalecimento da 
Estrutura Institucional do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

4.1.7 Recursos humanos e materiais 

O desenvolvimento do programa não requer alocação continuada de pessoal e materiais. Os 
seus participantes serão funcionários das respectivas entidades. 

4.1.8 Instituições envolvidas 

Representantes da SEMA (assessoria jurídica e assessoria de recursos hídricos), do IPAAM 
e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, através da Câmara Técnica de Ética e 

Assuntos Legais – CTEAL.  

Deve-se buscar também que integre o grupo um representante da Comissão de 
Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas. 

4.1.9 Cronograma físico de execução 

O cronograma de execução será definido pelos representantes das entidades envolvidas, 
considerando que o prazo se estenderá até a conclusão da minuta do ante-projeto de lei e 
posterior aprovação pelo CERH/AM. 

4.1.10 Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Não aplicável 

4.1.11 Legislação aplicável 

Poderão ser consultados os seguintes diplomas legais: Lei nº 3.167/2007, Decreto n.º 
28.678/2009, Decreto nº 17.033/1996, Resolução CERH nº 01/2016 e Portaria 
Normativa/SEMA/IPAAM nº 012/2017 

4.1.12 Bibliografia relacionada 

Artigos e textos versando sobre a legislação e a estrutura institucional do sistema de gestão 
de recursos hídricos da Amazonas. 

4.1.13 Ficha resumo 
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4.2 PROGRAMA A.2 - REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA 
ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO SISTEMA ESTADUAL DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

4.2.1 Introdução 

No item 10.5 (sub-itens 10.5.1.2 e 10.5.1.3) do Tomo II do relatório RT 03 - DIAGNÓSTICO, 
PROGNÓSTICO E CENÁRIOS FUTUROS DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO, é 
descrita a situação atual da estrutura institucional e dos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos do estado, no qual é destacada a inserção do órgão gestor de recursos hídricos na 
SEMA, suas funções atribuições, atividades atuais e a composição do corpo técnico, bem 
como do IPAAM a quem compete, entre outros, a emissão dos documentos de outorga do 
direito do uso da água e o monitoramento qualitativo das águas, bem como exercer o poder 
de polícia administrativa no tocante às águas sob sua responsabilidade (águas de domínio 
do Estado). 

As competências destes dois órgãos são estabelecidas na Lei nº 3.167/2007.  

4.2.2 Justificativa 

Da análise da situação atual destas duas instituições, restam claras deficiências tanto no 
posicionamento institucional/hierárquico, quanto no quadro de pessoal disponibilizado para o 
desempenho das respectivas funções. No caso do IPAAM, o mesmo setor emite outorgas 
do direito do uso da água e licenças para atividades de mineração. 

As funções de gestão de recursos hídricos são desempenhadas pela “Assessoria de 
Recursos Hídricos”, integrante do Departamento de Gestão Ambiental Territorial e Recursos 
Hídricos (DEGAT), que se reporta diretamente à Secretaria Executiva Adjunta de Gestão 
Ambiental – SEAGA (Figura 4.2.1). 

A equipe técnica da Assessoria de Recursos Hídricos, em novembro de 2018, era composta 
por um gerente, dois coordenadores, quatro supervisores e dois assessores. Embora 
altamente capacitada, a equipe é extremamente reduzida para fazer frente a todas as 
atribuições de órgão gestor, conforme estabelece a legislação. Todos os membros ou são 
cedidos, ou comissionados ou terceirizados. Não existem funcionários do quadro de carreira 
da SEMA lotados na Assessoria. 

A equipe existente tem sob sua responsabilidade o suporte técnico e operacional ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, exercendo o papel de secretaria executiva, e aos 
Comitês Tarumã-Açu e Puraquequara; a coordenação da elaboração do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos; a coordenação do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela 
Gestão das Águas (PROGESTÃO) e do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS), em convênio com a Agência Nacional de Águas 
(ANA) e a operação da Sala de Situação, que tem como finalidade o monitoramento 
hidrológico e meteorológico e suporte para prevenção de eventos críticos tais como 
inundações, secas, tempestades e queimadas, em convênio com a Agência Nacional de 
Águas (ANA). 
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Figura 4.2.1: Organograma da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

As funções do IPAAM no âmbito da gestão de recursos hídricos são desempenhadas pela 
Gerência de Recursos Hídricos e Minerais, vinculada à Diretoria Técnica (Figura 4.2.2). 

Esta gerência é responsável pela emissão de documentos de outorga do direito do uso da 
água (superficial e subterrânea) e pela emissão de autorizações para pesquisa e lavra 
mineral, incluindo águas minerais. 

Nesta gerência apenas o Gerente é técnico do quadro de carreira do IPAAM. Todos os 
demais técnicos são contratados em cargos em comissão ou terceirizados. 
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Figura 4.2.2: Organograma do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 

 

4.2.3 Objetivo 

O objetivo deste programa é propor ao poder executivo uma reestruturação administrativa 
da área de gestão de recursos hídricos da SEMA, incluindo o IPAAM, abordando o 
reposicionamento hierárquico no organograma, a quantidade mínima e formação dos 
técnicos, veículos e equipamentos, espaço físico e apoio administrativo. 

Na proposta de reestruturação deverá constar item específico para a montagem de equipe 
para o monitoramento da implementação dos demais programas integrantes do PERH/AM, 
nos termos estabelecidos no programa B.5 - Acompanhamento e Monitoramento do 
PERH/AM. 

4.2.4 Meta 

Dotar a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas de capacidade técnica e operacional para exercer as atribuições de gestor dos 
recursos hídricos do Estado do Amazonas, nos termos definidos na legislação estadual. 

4.2.5 Metodologia e descrição do Programa 

O Programa deverá ser desenvolvido considerando 5 etapas: 

Etapa 1: compilação e análise da legislação que estabelece as atribuições da SEMA e do 
IPAAM no sistema de gestão de recursos hídricos, bem como ações atuais em 
desenvolvimento que não estejam expressamente descritas na legislação. 

Etapa 2: Agrupamento das atribuições e atividades em “setores”. Por exemplo (atribuições 
constantes do Art. 62 da Lei nº 3.167/2007):  
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“III – representar e operacionalizar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos no 
âmbito de suas relações frente aos órgãos, entidades e instituições públicas ou privadas, 
nacionais e internacionais; 

V – acompanhar e avaliar o desempenho do Sistema Estadual de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos; 

VI – gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos e manter cadastro de 
uso e usuário das águas, considerando os aspectos de derivação, consumo e diluição do 
efluente, com a cooperação dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

XV – estabelecer cooperação técnica com organismos, para obtenção de dados de estações 
hidrometeorológicas por eles mantidas ou operadas;”. 

Estas atribuições podem ser agrupadas em um mesmo setor, do tipo uma “Divisão de Apoio 
ao Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos”. 

Da mesma forma as atribuições de planejamento (plano estadual, planos de bacias, 
promoção de estudos de engenharia) podem ser agrupadas em uma “Divisão de 
Planejamento”. 

Etapa 3: A partir do agrupamento das atribuições legais e das ações em desenvolvimento, 
deverá ser proposta uma estrutura institucional interna que as contemple, estabelecendo 
uma hierarquização. 

Etapa 4: Avaliação do número de técnicos necessários para cada setor e a sua formação. 

Etapa 5: Apresentação da proposta ao Secretário do Meio Ambiente e ao Presidente do 
IPAAM. 

4.2.6 Inter-relação com outros programas 

O Programa “Reestruturação e Fortalecimento da Estrutura Institucional do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos” se inter-relaciona com todos os demais 
programas do PERH/AM uma vez que caberá à SEMA e ao IPAAM o acompanhamento e 
monitoramento da sua execução.  

4.2.7 Recursos humanos e materiais 

Os recursos humanos e os materiais necessários para desenvolver o Programa são aqueles 
já disponíveis na SEMA e IPAAM. 

4.2.8 Instituições envolvidas 

Este programa deverá ser desenvolvido por equipe técnica da SEMA, representada por 
integrantes da atual Assessoria de Recursos Hídricos e da Assessoria Jurídica, por 
representantes da Gerência de Recursos Hídricos e Minerais do IPAAM e por um membro 
da Câmara Técnica de Assuntos Especiais – CTAE, do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos. 

4.2.9 Cronograma físico de execução 

Estima-se em 6 (seis) meses a elaboração deste programa. 

4.2.10 Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Os custos decorrentes do desenvolvimento deste programa se referem às horas trabalhadas 
pelos servidores das entidades que o integrarão, não sendo previstos custos adicionais. 
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4.2.11 Legislação aplicável 

Com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento e a proposta de uma nova estrutura 
institucional deverão ser consultados os seguintes diplomas legais: Lei nº 3.167/2007, 
Decreto n.º 28.678/2009, Decreto nº 17.033/1996, Resolução CERH nº 01/2016 e Portaria 
Normativa/SEMA/IPAAM nº 012/2017. 

4.2.12 Bibliografia relacionada 

Não aplicável. 

4.2.13 Ficha resumo 
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4.3 PROGRAMA A.3 - SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA/FINANCEIRA DA 
GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 

 
  



 

 19 

R
e
la

tó
ri

o
 E

ta
p

a
 I
II

 P
a

rc
ia

l 

4.4 PROGRAMA A.4 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS FRONTEIRIÇOS 
E TRANSFRONTEIRIÇOS  

4.4.1 Introdução 

Praticamente todos os principais rios existentes no estado do Amazonas são de domínio da 
União. Ou por nascerem em outros estados (Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso e 
Pará), ou por nascerem nos países limítrofes (Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela e 
Equador). Consequentemente, as ações de gestão das suas águas são competência 
exclusiva da União, através da Agência Nacional de Águas.  

No caso de rios que tenham suas nascentes em territórios de estados vizinhos, os seus 
afluentes são de domínio dos estados. Neste caso, dentro do território nacional, concorrem 
duas instâncias administrativas na gestão das águas do rios em consideração. Uma, de 
responsabilidade do Estado, de forma indireta (cursos de água afluentes) e outra direta no 
cursos de água principal. No caso do rio Madeira, por exemplo, incidem, no mínimo, seis 
instâncias administrativas: três estaduais (Rondônia, Mato Grosso e Amazonas) e três 
nacionais (Peru, Bolívia e Brasil). Interferências significativas no curso principal do rio ou nos 
seus afluentes produzem consequências que podem se prolongar ao longo de todo o curso, 
com reflexos no trecho situado em território do estado do Amazonas.  

4.4.2 Justificativa 

A múltipla dominialidade de um curso de água pode vir a gerar conflitos de gestão, com 
possíveis reflexos na quantidade e na qualidade da água de um rio. Estes reflexos podem 
se tornar importantes principalmente em épocas de vazante.  

Conforme manifestações informais coletadas na oficina realizada em Humaitá, a construção, 
no rio Madeira, das hidroelétricas de Jirau e Santo Antônio trouxe alterações no regime do 
rio, que se materializaram na criação de restrições à navegação, que não ocorriam antes da 
entrada em operação das usinas. 

A existência de garimpos irregulares e predatórios para extração de ouro na bacia do rio 
Madeira traz consequências documentadas sobre a qualidade da água, com contaminação 
por mercúrio. 

Embora atualmente existam poucos registros de impactos decorrentes das formas de uso da 
água à jusante (em quantidade e qualidade) nos demais cursos de água ocorrentes no 
Amazonas, a simples incidência de mais de uma instância administrativa em um recurso 
natural compartido, remete à necessidade do estabelecimento de mecanismos de 
cooperação que permitam a tomada de decisões (e a execução de ações) conjuntas visando 
a gestão integrada. 

4.4.3 Objetivos 

Este programa tem como objetivo buscar a cooperação com os estados limítrofes, com a 
União e com os países que compartilham a bacia amazônica, com vistas a estabelecer 
acordos e convênios para o intercâmbio de informações e para a tomada de decisões 
conjuntas para a gestão dos recursos hídricos ocorrentes no estado do Amazonas. 

4.4.4 Metas 

O programa “Gestão dos Recursos Hídricos Fronteiriços e Transfronteiriços” tem como 
metas estabelecer acordos de cooperação entre os estados federados limítrofes ao estado 
do Amazonas com vistas ao intercâmbio de dados e informações sobre os recursos hídricos 
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compartilhados e com a Agência Nacional de Águas para a participação direta nos acordos 
vigentes com os demais países da bacia Amazônica. 

4.4.5 Metodologia e descrição do Programa 

O programa envolve dois níveis de articulações: entre o Amazonas e os estados limítrofes e 
entre o estado do Amazonas e a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério do 
Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas. 

Nível Estadual 

Neste nível, serão estabelecidos convênios de cooperação com cada um dos estados 
limítrofes visando o intercâmbio de informações no que refere a dados de qualidade e 
quantidade oriundos de redes hidrometeorológicas e de qualidade da água operadas pelos 
entes federados, outorgas emitidas nos rios afluentes (retirada de água e lançamento de 
efluentes), ações desenvolvidas decorrentes de planos de bacia ou de planos estaduais de 
recursos hídricos, resíduos sólidos e saneamento. 

Nível Federal 

No nível federal, além dos estudos e projetos desenvolvidos nos recursos hídricos de 
domínio da União localizados no território do estado do Amazonas, as ações deverão ser 
dirigidas no sentido de inserir a SEMA na proposição e na execução de ações decorrentes 
de tratados de cooperação internacional, inclusive no acesso a recursos financeiros 
decorrentes de projetos financiados com recursos internacionais. 

Para tanto, deverá ser criado, no âmbito do Programa A.2 - Reestruturação e Fortalecimento 
da Estrutura Institucional do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, um 
setor específico na SEMA para gerenciar as ações decorrentes de convênios e tratados de 
cooperação. 

4.4.6 Inter-relação com outros programas 

Este programa se interrelaciona com o “Programa A.2 - Reestruturação e Fortalecimento da 
Estrutura Institucional do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos” e com 
o “Programa B.2 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos”. 

4.4.7 Recursos humanos e materiais 

Em avaliação 

4.4.8 Instituições envolvidas 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Amazonas, secretarias dos estados do 
Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará às quais estão vinculados os órgãos 
gestores de recursos hídricos, a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério do Meio 
Ambiente e a Agência Nacional de Águas - ANA. 

4.4.9 Cronograma físico de execução 

Em elaboração 

4.4.10 Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Em avaliação 
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4.4.11 Legislação aplicável 

Lei Federal nº 9.433/97, tratados e acordos internacionais sobre a bacia amazônica, 
legislações estaduais sobre sistemas de gestão de recursos hídricos. 

4.4.12 Bibliografia relacionada 

Não aplicável. 

4.4.13 Ficha resumo 
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COMPONENTE B - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
E DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

4.5 PROGRAMA B.1 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 
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4.6 PROGRAMA B.2 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE 
INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 
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4.7 PROGRAMA B.3 - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES 
DE USO 

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 
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4.8 PROGRAMA B.4 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO QUALI-
QUANTITATIVO 

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 
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4.9 PROGRAMA B.5 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PERH/AM 

4.9.1 Introdução 

Um dos principais produtos do Plano de Recursos Hídricos do Estado do Amazonas é o conjunto 
de programas cujo objetivo final é o desenvolvimento do processo de gestão de recursos hídricos 
do estado. 

A implementação destes programas requer um acompanhamento permanente visando verificar e 
avaliar o avanço em direção às metas propostas, em face das ações a serem executadas.  

Para cumprir tal finalidade foi estruturado o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do 
PERH/AM a ser implementado em setor específicamente criado no âmbito da SEMA para 
operacionalizar e gerenciar a implantação do Plano Estadual, conforme descrito no Programa A.2 
Reestruturação e Fortalecimento da Estrutura Institucional do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

4.9.2 Justificativa 

O desenvolvimento dos programas integrantes do PERH/AM requer a participação de várias 
entidades públicas e privadas que deverão atuar de forma articulada com vistas a atingir as 
metas estabelecidas. 

Esta articulação será tão mais efetiva quanto maior a disponibilidade de informações e de 
mecanismos que permitam uma contínua avaliação do andamento das ações vinculadas a 
cada um dos programas que, em muitas situações, possuem interdependência. 

Desta forma, é necessária a montagem de um conjunto de procedimentos que visem 
acompanhar, promover a integração entre as entidades participantes e entre estas e 
entidades externas, buscar mecanismos que facilitem a execução das ações integrantes dos 
programas e avaliar continuamente o andamento de cada um dos programas. 

4.9.3 Objetivos 
Dentre os principais objetivos que devem ser alcançados a partir da implementação do Programa 
de Acompanhamento e Monitoramento do PERH/AM, destacam-se:  

 efetuar a monitoramento e avaliação da implementação dos Programas previstos no 
PERH/AM;  

 identificar dificuldades na implementação dos Programas, relacionadas ao alcance 
das metas e eventuais carências institucionais dos agentes executores;  

 verificar o progresso das ações dos Programas;  

 disponibilizar informações sobre a evolução dos Programas, visando auxiliar o setor 
responsável pela implementação do Plano Estadual. 

4.9.4 Metas 

A meta do Programa de Monitoramento e Avaliação é proporcionar o controle e o 
monitoramento da execução dos diversos Programas do Plano Estadual ao longo do tempo, 
de forma a subsidiar as ações do setor responsável a ser criado na SEMA. 

4.9.5 Metodologia e Descrição do Programa 

O Programa de Acompanhamento e Monitoramento do PERH/AM tem o intuito de introduzir 
ferramentas eficazes para subsidiar as tomadas de decisão na gestão do processo de 
implementação dos demais programas previstos. 



 

 27 

R
e
la

tó
ri

o
 E

ta
p

a
 I
II

 P
a

rc
ia

l 

Pretende-se que constitua um sistema integrado de informações, a ser utilizado no processo 
decisório de controle, que engloba outros elementos, cujos conceitos estão explicitados a 
seguir (Quadro 01). 

Quadro 01: Conceituação dos Elementos Integrantes do Processo de Controle 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

Acompanhamento 

Entende-se por acompanhamento qualquer sistema de observação e 
registro, permanente ou com periodicidade definida, executado 
durante a implementação de um Programa. Tem por finalidade 
fornecer elementos e dados aos executores e gestores, como parte 
do processo de monitoramento e avaliação. 

Monitoramento 

Visa o acompanhamento sistematizado, contínuo e permanente, das 
ações e do cumprimento das metas propostas, assim como dos 
avanços alcançados pelo Programa. Possibilita a detecção de 
desvios entre o planejado e o executado através da documentação 
permanente e sistemática do processo de implementação das ações. 
É um instrumento gerencial auxiliar que gera informações sobre o 
desempenho, o grau de realização, os impactos positivos e 
negativos e os benefícios resultantes de um Programa. 

Avaliação 

A avaliação é um processo normalmente externo ao nível de 
execução direta do Programa. Deve ocorrer em datas 
predeterminadas e tem por objetivo questionar a validade do 
Programa em função do alcance dos objetivos propostos, dos 
recursos investidos, dos impactos e benefícios resultantes das ações 
realizadas. A avaliação compara o planejado com o realizado na 
busca de desvios e do seu nível de gravidade ou ameaça. Determina 
a eventual necessidade da adoção de medidas preventivas ou 
corretivas para o alcance dos objetivos. 

Ações 
Preventivas 

São aquelas implementadas para evitar possíveis desvios, por meio 
de um ajuste precoce no planejamento, pela eliminação de uma ou 
mais causas de desvio ou, simplesmente, pela anulação de um 
efeito indesejável. 

Ajustes ou Ações 
Corretivas 

Visam eliminar as causas dos desvios ocorridos na implementação 
do Programa ou corrigir, minimizar ou reparar o efeito do próprio 
desvio. 

O PERH/AM é composto de Programas, que reúnem um conjunto de ações para o alcance de um 
objetivo identificado a partir de um problema ou aproveitamento de uma oportunidade. Neste 
sentido, a identificação dos resultados das ações por meio de medidas de desempenho se 
constitui em evidência da evolução do plano, o que faz dos indicadores elementos fundamentais 
no que concerne ao acompanhamento e avaliação da implementação dos Programas que o 
integram. 

Além da utilização de indicadores, que são uma abstração que expressa uma dada 
realidade, existem outras formas de medição dos efeitos esperados de um Programa, como 
pesquisas amostrais, avaliações externas e auditorias, dentre outras. 

Em face da existência de procedimentos padronizados pela administração pública para a 
seleção de indicadores, e pela sua adequação ao tema aqui abordado, em continuação está 
sintetizada a metodologia proposta no documento “Indicadores de Programas - Guia 
Metodológico, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos. Brasília/DF, Março de 2010”.  

Cabe destacar que uma boa escolha de indicadores tem relação direta com a concepção do 
Programa. Neste sentido, é pré-requisito para a sua escolha uma avaliação da adequação 
do objetivo do Programa, bem como de consistência desse objetivo com a capacidade de 
intervenção, materializada nas ações que o compõem. 

Indicadores de Programa medem os efeitos decorrentes das ações empreendidas no 
contexto do Programa, sendo os principais instrumentos para verificar se os resultados 
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foram satisfatórios ou insatisfatórios. Tal avaliação, conforme mencionado, depende de uma 
boa definição do que se pretende alcançar (metas).  

Existem diversas metodologias orientadas a explicitar a teoria de um Programa e atestar a 
consistência da sua estratégia de implementação. Como exemplos, pode-se citar a 
metodologia alemã ZOPP – Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos e a 
Metodologia do Marco Lógico (ou Quadro Lógico), desenvolvida pela Agência Americana 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID). 

A Administração Pública Federal adota a metodologia do Modelo Lógico de Programas, que 
permite estabelecer a correlação entre o objetivo a ser alcançado e o problema que deu 
causa a esse objetivo, as correlações entre as ações a serem empreendidas e as causas do 
problema-alvo, bem como outras informações. 

Na falta da aplicação da metodologia do Modelo Lógico, algumas perguntas facilitam e 
orientam a análise das referências básicas de um Programa, como: 

 O Problema está bem delimitado? 

 O Objetivo do Programa está bem definido? 

Uma das formas de responder a essas questões é verificar se o objetivo do Programa 
atende a determinadas propriedades comuns aos objetivos. Uma técnica muito utilizada 
para isso é a aplicação do modelo “SMART”, que significa: 

 eSpecífico: um objetivo não deve ser amplo ou genérico que conduza a 
interpretações duvidosas, perda de foco ou impossibilidade de alcance a partir das 
ações do Programa; 

 Mensurável: não se pode gerenciar o que não se pode medir, portanto um objetivo 
ou meta deve ser passível de aferição; 

 Atingível: um objetivo deve ser realista, viável, possível de ser atingido em face dos 
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis e de outras eventuais 
restrições; 

 Relevante: um objetivo deve estar relacionado a um problema, demanda ou 
oportunidade e alinhado aos objetivos estratégicos estabelecidos pelo governo. 

 Tempo: um objetivo deve ser programável e possuir uma data limite para alcance, 
mesmo em Programas de execução permanente, que não possuem uma data de 
término determinada. Contudo, o alcance de objetivos pode ser verificado em marcos 
temporais como, por exemplo, na avaliação anual do Programa. 

Outras questões pertinentes são: 

 O Público-alvo está bem delimitado ? 

 O resultado alcançado pelo conjunto de ações implementadas é suficiente para 
atingir o objetivo previsto ? 

Assim, uma vez definido claramente o objetivo do Programa, torna-se mais segura a escolha 
dos seus indicadores de acompanhamento e avaliação, sobre os quais, cabe ainda 
destacar: 

 Deve-se medir apenas o que é relevante, significativo e útil, pois medir custa tempo e 
dinheiro (não é necessário medir tudo). 

 Raramente uma medida consegue atender a todas as propriedades dos indicadores, 
como validade, confiabilidade, simplicidade, especificidade, disponibilidade e 
economicidade, dentre outras. Uma boa prática é trabalhar com aproximações a 
partir de dados já existentes (a medição não deve ser absoluta). 
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 As medidas devem ter significância, não devem ser operacionalizadas por obrigação, 
mas por se constituírem em ferramentas úteis. Medir e depois decidir o que fazer 
com as medidas não faz sentido (não medir por medir). 

 O sistema de acompanhamento não precisa, necessariamente, ser perfeito ou 
baseado em tecnologia complexa, mas deve ser funcionalmente útil e agregar valor à 
análise. 

A principal finalidade de um indicador é traduzir, de forma mensurável, determinado aspecto 
de uma realidade, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. Dentre as 
várias conceituações existentes para o termo, destacam-se as seguintes: 

 O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de 
significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes 
dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico 
que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. 

 Indicadores são abstrações ou parâmetros representativos, concisos, fáceis de 
interpretar e de serem obtidos, usados para ilustrar as características principais de 
determinado objeto de análise. 

Os indicadores possuem as seguintes funções básicas: 

 Função Descritiva: consiste em aportar informação sobre uma determinada 
realidade; e 

 Função Valorativa: também chamada avaliativa, implica em agregar informação de 
juízo de valor à situação em foco, a fim de avaliar a importância relativa de 
determinado problema ou verificar a adequação do desempenho de um Programa. 

Essas funções permitem que os indicadores sejam amplamente utilizados em diferentes 
momentos, como: 

 ex-ante: no diagnóstico de situação, para subsidiar a definição do problema, o 
desenho de uma política e a fixação das referências que se deseja modificar; 

 in curso: para monitoramento e avaliação da execução, revisão do planejamento e 
correção de desvios; e 

 ex-post: para avaliação de alcance de metas, dos resultados no público-alvo e dos 
impactos verificados. 

Um indicador adequado deve apresentar as seguintes propriedades essenciais, 
independente da fase em que se encontra o Programa (planejamento, execução, avaliação): 

 Validade: capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a realidade 
que se deseja medir e modificar. Um indicador deve ser significante ao que está 
sendo medido e manter essa significância ao longo do tempo; 

 Confiabilidade: devem ter origem em fontes confiáveis, que utilizem metodologias 
reconhecidas e transparentes de coleta, processamento e divulgação; 

 Simplicidade: devem ser de fácil obtenção, construção, manutenção, comunicação e 
entendimento. 

Como propriedades complementares dos indicadores, destacam-se: sensibilidade, 
desagregabilidade, economicidade, estabilidade, mensurabilidade e auditabilidade. Além 
dessas propriedades, é importante que o processo de escolha de indicadores considere os 
aspectos relacionados à publicidade, temporalidade e factibilidade. 

Existem mais de uma dezena de formas e critérios de classificação de indicadores, sendo 
uma delas a seguinte: natureza do indicador; área temática; complexidade; objetividade; 
gestão do fluxo de implementação de programas; e avaliação de desempenho (Quadro 02). 
Cabe destacar que se inserem nas duas últimas classificações os indicadores apropriados 
para o acompanhamento e avaliação da implementação do PERH/AM. 
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Quadro 02: Classificação de Indicadores 

CLASSIFICAÇÃO INDICADORES 

Natureza Econômicos, sociais e ambientais. 

Área Temática Saúde, educação, quantidade e qualidade da água, demográficos, etc. 

Complexidade Analíticos e sintéticos. 

Objetividade Objetivos e subjetivos. 

Gestão do Fluxo 

de Implementação 

de Programas 

Insumo (input indicators): têm relação direta com os recursos a serem 

alocados - humanos, materiais e financeiros, dentre outros. 

Processo (throughput indicators): são medidas intermediárias que traduzem o 

esforço empreendido na obtenção dos resultados, ou seja, medem o nível de 

utilização dos insumos alocados. 

Produto (output indicators): medem o alcance das metas físicas.  

Resultado (outcome indicators): expressam direta ou indiretamente os 

benefícios decorrentes das ações empreendidas no contexto do Programa. 

Impacto (impact indicators): possuem natureza abrangente e 

multidimensional, têm relação com a sociedade como um todo e medem os 

efeitos das estratégias governamentais de médio e longo prazos. Na maioria 

dos casos estão associados aos objetivos setoriais e de governo.  

Avaliação de 

Desempenho 

Economicidade: medem os gastos envolvidos na obtenção dos insumos 

(materiais, humanos, financeiros etc.) necessários às ações que produzirão 

os resultados planejados.  

Eficiência: essa medida possui estreita relação com produtividade, ou seja, o 

quanto se consegue produzir com os meios disponibilizados.  

Eficácia: aponta o grau com que um Programa atinge as metas e objetivos 

planejados, ou seja, uma vez estabelecido o referencial e as metas a serem 

alcançadas, utiliza-se indicadores de resultado para avaliar se estas foram 

atingidas ou superadas. 

Efetividade: mede os efeitos positivos ou negativos na realidade que sofreu a 

intervenção, ou seja, aponta se houve mudanças decorrentes dos resultados 

obtidos pela implementação do Programa. 

Por definição os indicadores são abstrações, representações, simplificações de uma dada 
realidade, portanto são suscetíveis à ação de quem os produziu, coletou ou interpretou. 
Desta forma, não se deve confiar cega e eternamente nas medidas, o que significa dizer que 
é preciso realizar periodicamente uma avaliação crítica acerca da adequabilidade dos 
indicadores selecionados, considerando ainda que, a todo tempo, surgem modelos mais 
aperfeiçoados, baseados em novas teorias. Deve-se, portanto, confiar nas escolhas 
realizadas enquanto não surgirem alternativas melhores, mais válidas e aprimoradas, 
desenvolvidas a partir de pesquisas e trabalhos metodologicamente confiáveis. 

O documento anteriormente mencionado, publicado pelo Ministério do Planejamento, 
contempla também uma sugestão de metodologia para a construção de indicadores de 
Programas, aplicável a diferentes realidades e resumidamente apresentada a seguir, 
adaptada para o caso do PERH/AM. 

Etapa 1 - Avaliar objetivos e metas 

O ponto de partida para a construção de indicadores de resultado está no entendimento do 
que se espera do Programa em termos de concretização do objetivo fixado. Para tanto, 
deve-se analisar minuciosamente o objetivo proposto, a ser atingido com a execução das 
ações estabelecidas e que precisam ser refletidas pelos indicadores. 
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Etapa 2 – Identificar os principais interessados 

Além do entendimento claro dos objetivos, faz-se necessário também determinar quem são 
os principais interessados nos resultados do Programa, além, é claro, da equipe gerencial, 
pois cada envolvido possui necessidades próprias de informação.  

O formulador deve atentar que os indicadores não servem apenas para o seu processo de 
planejamento, execução, monitoramento e controle gerencial, mas também a outros 
interessados, como os demais órgãos da administração pública e entidades privadas, que 
podem demandar a escolha de indicadores específicos orientados às suas expectativas. 

Etapa 3 - Definir tipos de indicadores 

Nesta etapa já é possível identificar os tipos de indicadores que serão obrigatórios para 
expressar os resultados esperados, bem como para atender aos interesses dos diferentes 
atores envolvidos na sua interpretação. Nesse contexto, um Programa pode conter os 
seguintes tipos: 

 indicador-chave: expressa o conceito ou dimensão mais relevante do objetivo 
proposto. Todos os Programas, particularmente os finalísticos (que ofertam bens 
e/ou serviços para a sociedade), devem possuir pelo menos uma medida desse tipo; 

 indicadores complementares: são medidas que expressam tanto a dimensão mais 
relevante quanto as demais dimensões inseridas no objetivo;  

 indicadores específicos: expressam necessidades próprias de determinados 
interessados no Programa, identificados na etapa anterior, ou outras especificidades 
quaisquer inerentes ao conceito a ser medido, quando os dois tipos já descritos não 
cumprirem essa função. 

Etapa 4 - Definir critérios de seleção 

Nesta etapa devem ser definidos os critérios que servirão de base para a seleção de 
indicadores a serem construídos no contexto do Programa. Esses critérios podem ser 
classificados em dois tipos: 

 Eliminatórios: são os critérios que devem ser obrigatoriamente atendidos pelo 
indicador candidato, do contrário deverá ser descartado; 

 Classificatórios: servem para estabelecer um ranking dos indicadores candidatos, 
possibilitando uma análise quantitativa ponderada que contribui para uma seleção 
menos intuitiva das medidas de desempenho. 

Etapa 5 - Mapear indicadores candidatos 

Para mapear indicadores candidatos deve-se, primeiramente, pesquisar no Sistema 
Estatístico Nacional medidas prontas que apontem, com a maior proximidade possível, os 
conceitos inseridos no objetivo e os resultados esperados com a implementação do 
Programa.  

As técnicas de brainstorming, grupos de discussão e análise de situações análogas podem 
ser aplicadas nesta etapa. 

Cabe destacar que muitos Programas possuem objetivos ou atendem a públicos-alvo muito 
específicos, por isso dificilmente existirão indicadores disponíveis no Sistema Estatístico 
Nacional que sejam válidos e confiáveis para expressar as mudanças esperadas na 
realidade trabalhada. Nesses casos, deve-se ter em mente que, desde o início, quando do 
detalhamento do Programa, deverão ser mapeadas as demandas de informações 
necessárias ao monitoramento e avaliação de resultados, a fim de que sejam planejados os 
processos de captação, tratamento, armazenamento e recuperação dos registros 
administrativos a serem utilizados na construção dos indicadores.  

Etapa 6 - Realizar análise de trade-off 



 

 32 

R
e
la

tó
ri

o
 E

ta
p

a
 I
II

 P
a

rc
ia

l 

A expressão trade-off denota um conflito de escolha dentre diversas opções, ou seja, ganha-
se com a escolha de um indicador candidato mas perde-se com a não escolha de outro.  
Para otimizar os resultados deve-se realizar duas análises bem distintas e encadeadas: uma 
quantitativa seguida de outra qualitativa. 

A primeira análise deve ser baseada em critérios objetivos, conforme estabelecido na 
Etapa 4. Uma ferramenta útil para viabilizar esse tipo de verificação é a Matriz de 
Priorização de Indicadores. 

A segunda análise para escolha dentre os indicadores candidatos (qualitativa) utiliza como 
ponto de partida o ranking estabelecido pela matriz de priorização. Deve-se escolher, 
preferencialmente dentre as opções melhor pontuadas, aquelas que melhor expressam os 
resultados esperados para o Programa. Para tanto, utiliza-se critérios subjetivos oriundos de 
experiências anteriores, opinião especializada, analogia com outros Programas, indicações 
de instituições nacionais e internacionais e demais fontes que se julgar pertinentes. 

Etapa 7 - Validar os indicadores selecionados 

Considerando os indicadores selecionados na etapa anterior, deve-se prosseguir com uma 
verificação final de conformidade e pertinência, por meio do atendimento aos requisitos 
propostos a seguir: 

 Os indicadores escolhidos são válidos para expressar resultados ? 

 Têm relação direta com os objetivos do Programa ? 

 São oriundos de fontes confiáveis ? 

 São mensuráveis ? 

 São em quantidade suficiente para expressar as dimensões envolvidas ? 

 Consideram a dimensão territorial, quando necessária ? 

 Expressam questões transversais (inter-relação com outros Programas), quando 
existirem ? 

 As limitações inerentes aos indicadores foram consideradas ? 

A lista de perguntas acima pode ser aplicada total ou parcialmente. Dependendo das 
respostas encontradas, deve-se avaliar a pertinência de se manter ou substituir um ou mais 
indicadores escolhidos, ou ainda de se revisar a teoria do Programa. 

Uma vez selecionados os indicadores mais apropriados aos diversos Programas, e mesmo 
ao longo da sua seleção, é necessário salientar que o processo de controle envolve uma 
terminologia que carece de conceituação, tendo em vista a uniformização de procedimentos 
(Quadro 03). 

Quadro 03: Conceituação dos Termos Empregados no Processo de Controle 

TERMO CONCEITO 

Dado 
Qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que, por si só, não leva 
ao entendimento de um fato ou de uma situação que se está analisando. 

Informação 
Informação é o dado após ter sido trabalhado, refinado e sistematizado para 
ser utilizado como base para a tomada de decisão. 

Benefícios 

São as vantagens, ganhos, proveitos e/ou melhorias conquistados pelos 
envolvidos no Programa em decorrência direta ou indireta das ações e 
intervenções realizadas. Aplica-se às mudanças vantajosas ou aos ganhos 
auferidos por pessoas.  

Impactos 

São mudanças ocorridas em uma dada situação como resposta a uma ação 
ou intervenção realizada no âmbito de um Programa. Embora o termo se 
refira basicamente a mudanças negativas, também se usa a expressão 
impactos positivos para mudanças que ocorrem favoravelmente numa dada 
situação, referindo-se a mudanças no plano material, organizacional ou 
institucional. 



 

 33 

R
e
la

tó
ri

o
 E

ta
p

a
 I
II

 P
a

rc
ia

l 

Revisão 

Qualquer mudança de estratégia ou ajuste realizado no Programa original, 
sem interferência nos objetivos iniciais, que não podem e não devem ser 
alterados. As revisões objetivam manter a plausibilidade do Programa e são 
realizadas, em geral, na metade do seu prazo de implementação. 

Replanejamento 
Consiste em mudança dos objetivos iniciais, o que configura um novo 
Programa e deve ser desvinculado do anterior. 

Cabe ainda destacar que os principais elementos para o futuro acompanhamento e 
avaliação, assim como para a construção de indicadores, são fornecidos nos próprios 
Programas, cuja estrutura segue um padrão semelhante ao deste ora apresentado 
(Quadro 04). 

Portanto, a partir das principais diretrizes aqui apresentadas a respeito do processo de 
controle da implementação dos Programas do PERH/AM, previamente ao início da sua 
execução deverão ser criadas as rotinas individualizadas visando o seu acompanhamento, 
monitoramento e avaliação em setor específico no âmbito da SEMA.  

Ademais, é altamente recomendável a utilização do software Microsoft Project para o 
monitoramento da implementação das diversas ações previstas nos Programas do 
PERH/AM. 

4.9.6 Inter-Relação com Outros Programas 
Em face da sua finalidade de controle da implementação do PERH/AM o presente Programa 
interrelaciona-se com todos os demais.  

4.9.7 Recursos Humanos e Materiais 
Os recursos humanos e materiais para a implementação deste Programa encontram-se detalhados 
no Programa A.2 - Reestruturação e Fortalecimento da Estrutura Institucional do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde está prevista a criação 
de um setor específico de monitoramento e avaliação na estrutura da SEMA.  

4.9.8 Instituições Envolvidas 
O envolvimento das instituições do Estado com este Programa e, consequentemente, com o setor 
onde será implementado, se dará em dois níveis: 

 o primeiro, representado por instituições que atualmente têm atribuições na gestão 
de recursos hídricos (IPAAM, CRH, Comitês); 

  o segundo refere-se ao processo de implementação dos demais programas, no qual 
caberá às instituições executoras fornecer subsídios para monitoramento e avaliação 
pelo setor competente. 

4.9.9 Cronograma Físico de Execução 
A implementação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do PERH/AM está 
vinculada à criação de setor específico e ao início da execução dos demais programas, sendo de 
caráter permanente, em conformidade com os prazos estabelecidos para duração dos próprios 
programas.  

4.9.10 Estimativa de Custos e Possíveis Fontes de Financiamento 

 

EM ELABORAÇÃO 

4.9.11 Legislação Aplicável 
Não foi constatada legislação específica aplicável a este Programa, devendo, entretanto, ser 
observada aquela relacionada à execução dos programas que serão objeto de 
monitoramento e avaliação.   
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4.9.12 Acompanhamento e Avaliação 
Sendo o acompanhamento e avaliação realizados externamente às entidades responsáveis 
pela execução, o controle deste programa deverá efetuado pela SEMA e pelo Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM.  

4.9.13 Bibliografia Relacionada 
A bibliografia de referência em relação ao tema é ampla, entretanto, menciona-se a seguir 
duas publicações que deverão ser consultadas na etapa de detalhamento do presente 
programa, assim como ao longo da sua implementação. 

 Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento 
e Investimentos Estratégicos - SPI. Indicadores de programas: Guia Metodológico / 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos - Brasília: MP, 2010. 128 p.: il. color. 

 Brasil. Ministério do Turismo. Coordenação Geral de Regionalização. Programa de 
Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil : Módulo Operacional 9: Sistema de 
Monitoria e Avaliação do Programa / Ministério do Turismo. Secretaria Nacional de 
Políticas de Turismo. Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento 
Turístico Coordenação Geral de Regionalização. – Brasília, 2007. 111 p. : il. 
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COMPONENTE C - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO 

4.10 PROGRAMA C.1 - CAPACITAÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
E USO RACIONAL DA ÁGUA 

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 
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4.11 PROGRAMA C.2 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS QUALITATIVAS E 
QUANTITATIVAS SOBRE OS SISTEMAS AQUÍFEROS E AS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

4.11.1 Introdução 

Um tema recorrente da gestão das águas subterrâneas envolve as disponibilidades hídricas 
dos aquíferos, em especial os volumes que podem ser explotados de maneira sustentável, 
bem como a vulnerabilidade dos mesmos à contaminação.  

Não há estimativas precisas do volume armazenado nos aquíferos amazônicos, mesmo 
porque ainda se carece de informações geológicas em melhor escala.  

Este desconhecimento é antagônico em relação à paradoxal importância que as águas 
subterrâneas assumem no atendimento às demandas populacionais 

O uso da água na indústria tem no Polo Industrial de Manaus um exemplo emblemático, de 
intensa geração de PIB associada a uma super-explotação dos aquíferos locais, gerando 
rebaixamentos a ponto de inverter o fluxo natural das águas, com aportes do Rio Negro aos 
aquíferos 

Os altos índices pluviométricos, os pequenos gradientes topográficos, a extensa presença 
de formações geológicas sedimentares superficiais favoráveis à transmissão e ao 
armazenamento de água e a alta proporção territorial de áreas úmidas promovem a intensa 
correlação entre as águas superficiais e as águas subterrâneas.  

Estes fatores geram grandes volumes de fluxo de água dos aquíferos em direção aos rios, o 
que permite a manutenção de uma vazão mínima destes durante o período de vazante. 

O conjunto destas interações e sua relação com questões como desmatamento e alterações 
climáticas, carecem de mais estudos e não são de todo compreendidas. Fato é que toda a 
Região Amazônica precisa ser mais bem conhecida do ponto de vista do funcionamento e 
dinâmica do ciclo hidrológico, em especial as águas subterrâneas. 

4.11.2 Justificativa 

Dos 62 municípios do Estado, 52 se utilizam de água subterrânea para o suprimento das 
suas demandas para abastecimento público. 

A maioria dos sistemas aquíferos tem seus níveis muito próximos à superfície, apresentando 
alto risco de contaminação por esgotos domésticos e resíduos sólidos. 

As reservas subterrâneas explotáveis de um aquífero são usualmente classificadas como 
reservas reguladoras, e consistem nas reservas sazonais de um aquífero, ou seja, são 
renováveis. A questão sobre o uso das reservas reguladoras é bastante debatida na 
hidrogeologia. Opiniões mais conservadoras defendem que a reserva reguladora não deve 
ser totalmente explotada, pois parte dela deverá garantir a vazão dos rios. Já os menos 
conservadores defendem que a reserva pode ser totalmente explotada, e até uma parte da 
reserva permanente pode ser usada em casos de extrema escassez. Entretanto, é 
consenso que os volumes representados pela reserva reguladora devem ser quantificados 
para possibilitar a gestão desses recursos. 

O conhecimento da hidrodinâmica dos diversos sistemas aquíferos é de fundamental 
importância para evitar impactos causados pela superexploração desses recursos 
(orientando, portanto, a emissão de outorgas de uso da água), bem como delimitar áreas de 
recarga e vulnerabilidade à contaminação a partir de poluentes superficiais.  

4.11.3 Objetivos 

Efetuar o mapeamento hidrogeológico do estado do Amazonas em escala compatível com 
as dimensões físicas do Estado, envolvendo aspectos qualitativos e quantitativos, bem 
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como a delimitação de áreas de recarga e o estudo da sua vulnerabilidade à contaminação 
por poluentes superficiais. 

4.11.4 Metas 

O programa tem como meta estudar as disponibilidades hídricas subterrâneas, delimitar 
áreas de vulnerabilidade à contaminação e definir valores de referência para a concessão 
de outorgas de poços tubulares. 

4.11.5 Metodologia e descrição do Programa 

A elaboração dos estudos referentes à este programa deverá ser contratada junto à 
consultoria especializada. 

Assim, metodologia deste programa se refere à elaboração dos termos de referência 
orientadores dos serviços a serem realizados. 

Considerando a dimensão do Estado, os estudos deverão ser desenvolvidos em etapas que 
englobam áreas a serem estabelecidas em função de fatores indicativos de priorização.  

Os estudos em desenvolvimento pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) na região 
metropolitana de Manaus poderão balizar e orientar a elaboração dos termos de referência. 

4.11.6 Inter-relação com outros programas 

Este programa não possui inter-relação direta com os demais programas do PERH/AM. 
Cabe apenas destacar a necessidade da reestruturação da SEMA e do IPAAM para que 
haja a formação de equipe técnica. 

4.11.7 Recursos humanos e materiais 

A definir 

4.11.8 Instituições envolvidas 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) possui competência e larga experiência em águas 
subterrâneas. Tanto que está elaborando estudos na região metropolitana de Manaus, com 
recursos da Agência Nacional de Águas. 

Assim, a CPRM se torna parceiro preferencial no apoio à elaboração dos termos de 
referência e, na sequência, na elaboração dos estudos decorrentes. 

4.11.9 Cronograma físico de execução 

O prazo previsto para a elaboração dos termos de referência e a celebração de 
acordos/convênios para a futura execução dos estudos é estimada em 12 meses. 

4.11.10 Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Tendo em vista a dimensão física e a complexidade dos sistemas aquíferos ocorrentes na 
Amazônia, supõe-se que o volume de recursos deve ser buscado junto a organismos 
financiadores internacionais, tal como foi feito para o Projeto de Proteção Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (PSAG), finalizado em 2010 e 
financiado com recursos do Banco Mundial. 

4.11.11 Legislação aplicável 

Lei Estadual nº 3.167/2007. 
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4.11.12 Bibliografia relacionada 

Não aplicável 

4.11.13 Ficha resumo 
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4.12 PROGRAMA C.3 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DIFUSÃO SOBRE O 
CONHECIMENTO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 

4.12.1 Introdução 

O processo de industrialização do século XIX e com maior intensidade no século XX, trouxe 
consequências globais para o meio ambiente e para a saúde humana. O crescimento e o 
desenvolvimento das regiões estiveram condicionados ao uso indiscriminado dos recursos 
naturais à medida que se considerava o ambiente capaz de provê-los de forma infinita, 
comprometendo o equilíbrio dos ecossistemas e colocando em risco a própria existência 
humana (RICARDO e CAMOPANILI, 2005). 

Diante do impasse colocado entre “desenvolvimentistas” e “conservacionistas” inúmeros são 
os tratados internacionais que reconhecem a necessidade do desenvolvimento de políticas 
de promoção da educação ambiental para a conservação da natureza, com destaque para 
os desmembramentos decorrentes da Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 
Ambiente, realizada em Estocolmo no ano de 1972 (NOBRE e AMAZONAS, 2002). 

A Constituição Brasileira de 1988 destaca a necessidade de ‘’promover a Educação 
Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente’’ seguindo a tendência conservacionista iniciada nos anos 70 (BRASIL, 
1988). 

Outro marco importante foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ no ano de 1992, que dentre 
outros resultados teve a elaboração da Agenda 21 (ONU, 1992). 

O documento propõe uma série de recomendações aos 179 países signatários para a 
implementação de um novo modelo de desenvolvimento com maior participação social, 
equidade econômica e sustentabilidade ambiental em todos os níveis (ONU, 1992). 

No Brasil a educação ambiental é entendida como processos por meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade e está regulamentada pela Lei 
Federal n.º 9.795 de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999). 

Segundo a referida legislação, a educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo de ensino de caráter formal e não-formal 
(BRASIL, 1999). 

As atividades de educação ambiental serão de caráter não-formal, voltada ao público mais 
abrangente em ambientes distintos dos escolares e acadêmicos. 

As atividades de educação ambiental não-formal ocorrem por meio de ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente (BRASIL, 1999). 

Embora as instituições de ensino possuam as suas próprias diretrizes para o 
desenvolvimento de educação ambiental de caráter formal no âmbito de seus currículos a 
sua participação é incentivada na execução de atividades vinculadas à educação ambiental 
não formal. 
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4.12.2 Justificativa 

A abundância relativa de água na bacia amazônica remete ao seu uso inadequado, tanto na 
retirada quanto no lançamento de esgotos domésticos e resíduos sólidos. Estas situações 
foram observadas em todos os 32 municípios visitados quando da elaboração do 
diagnóstico no âmbito do PERH/AM.  

A população é a maior responsável por essas situações, principalmente no que se refere a 
resíduos sólidos, juntamente com os gestores municipais. 

Atividades simples de educação ambiental voltadas ao uso adequado da água e o 
conhecimento dos fatores que a degradam possibilitam reduzir sensivelmente os impactos 
negativos. 

4.12.3 Objetivos 

Promover a participação ampla e representativa da sociedade amazonense em geral no 
processo de gerenciamento dos recursos hídricos no Estado por meio de estratégias de 
educação ambiental. 

4.12.4 Metas 

As metas do programa de educação ambiental são: 

 Produzir material educativo destinado ao desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental descentralizadas. 

 Capacitar atores estratégicos como agentes multiplicadores da implementação da 
Política Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas. 

 Informar a população em geral sobre os problemas locais relacionados aos recursos 
hídricos e orientar para a adoção de novos hábitos e a mudança de comportamentos 
individuais com vistas ao uso racional da água. 

 Implantar Biblioteca Virtual Interativa sobre recursos hídricos. 

4.12.5 Metodologia e descrição do Programa 

O programa de educação ambiental será desenvolvido considerando as etapas descritas a 
seguir. 

Produção de Material Educativo - Cartilha 

Será elaborada uma publicação subsidiando informações relacionadas aos recursos hídricos 
destinada aos educadores ambientais, agentes públicos, acadêmicos e outros atores 
estratégicos a ser disponibilizada em formato digital no website institucional ou em mídias 
digitais. 

O conteúdo do material abordará os conceitos básicos e fundamentais relacionados aos 
recursos hídricos, a contextualização da problemática e da legislação correspondente e as 
boas práticas para a sua utilização e gerenciamento. Também indicará outras fontes de 
consulta e de acesso a materiais de apoio para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental descentralizadas. 
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As atividades intermediárias de elaboração do conteúdo, revisão do texto e diagramação 
serão terceirizadas por meio da contratação de empresa especializada sob a supervisão dos 
integrantes da Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA-AM. 

O lançamento e a divulgação dos materiais ocorrerão nos meios de comunicação 
disponíveis através de releases para a imprensa, websites das instituições parceiras 
envolvidas, jornal impresso e entrevistas para a TV e rádio. 

O número de acessos e/ou downloads realizados no website institucional e de materiais 
disponibilizados em dispositivos ou mídias digitais servirão para avaliar o alcance da 
estratégia. 

Capacitação de Atores Estratégicos - Oficina 

Será verificada a possibilidade de inclusão na programação da 16ª Reunião Ordinária do 
Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente do Amazonas – FOPES-
AM ou em evento promovido pela Associação Amazonense de Municípios - AAM espaço 
para a capacitação de atores estratégicos representantes de segmentos relevantes para o 
gerenciamento dos recursos hídricos no Estado sobre aspectos relacionados ao tema, o 
repasse de informações e a entrega de material de apoio para o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental descentralizadas. 

Serão identificados os representantes dos grupos relevantes e estratégicos para a gestão 
dos recursos hídricos no Estado do Amazonas e o convite para participarem do evento será 
encaminhado em mídia digital. 

A capacitação terá a carga horária de oito horas dividida em dois blocos e a sua 
programação detalhará o período e o tempo destinado a abertura da atividade, as 
apresentações e debates em plenária, a discussão em grupos, a entrega de materiais, os 
intervalos e os encaminhamentos. 

Também poderá incluir a divulgação do Projeto Plantas Alimentícias Não Convencionais 
(PANCs) desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e SEDUC. 

A atividade iniciará com a saudação dos participantes e a sua abertura seguirá com a 
apresentação da programação, dos profissionais especialistas convidados e da instalação 
dos trabalhos de acordo com a metodologia definida no presente planejamento.  

No primeiro bloco serão projetadas em data show as informações sistematizadas sobre os 
trabalhos realizados e resultados alcançados no processo de elaboração do PERH-AM por 
representante da equipe técnica da SEMA-AM e, posteriormente, discussão das 
informações apresentadas, o esclarecimento de dúvidas e a coleta de sugestões dos 
participantes. 

O segundo bloco será destinado à apresentação de outras informações técnicas e 
científicas relacionadas aos recursos hídricos e à realidade estadual por profissionais 
especialistas convidados, seguida da discussão em grupos definidos de acordo com os 
municípios integrantes das Regiões Hidrográficas do Amazonas para o levantamento de 
informações locais específicas e posterior socialização em plenária dos assuntos abordados 
pelos grupos. 

As intervenções serão registradas em relatoria por um representante da equipe técnica da 
SEMA-AM que ao final da atividade assinará o documento e o anexará à lista de presença.  
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Os participantes presentes serão incentivados a multiplicarem as informações apresentadas 
e discutidas na atividade em suas bases, junto aos demais representantes e à sociedade em 
geral. Também poderão promover eventos para o levantamento das especificidades e 
demandas locais. 

O material de apoio fornecido aos participantes subsidiará as abordagens durante o 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental descentralizadas. 

O encerramento dos trabalhos será procedido com a solicitação aos participantes presentes 
do preenchimento e a devolução da ficha de avaliação da atividade, objetivando o 
aprendizado por parte da equipe técnica e o aperfeiçoamento na realização de futuras 
atividades. 

Será preciso definir a logística terrestre necessária ao deslocamento da equipe técnica da 
SEMA-AM e convidados até o local de realização do evento, a necessidade de apoio técnico 
e a contratação de serviços de terceiros. 

Caso os equipamentos multimídias existentes no local de realização do evento não estejam 
disponíveis ou em pleno funcionamento, os mesmos serão substituídos e acrescidos de 
outros a fim de garantir o suporte necessário aos participantes e a qualidade das 
apresentações e registros.  

Todos os itens de despesa serão relacionados para que os recursos necessários à 
realização da atividade sejam garantidos em tempo hábil e sem prejuízos à sua execução. 

Após a realização da atividade, os profissionais da SEMA-AM organizarão todo o material e 
documentos elaborados ou recebidos durante o processo de execução da capacitação, 
tabularão a pesquisa de avaliação da atividade e tratarão os arquivos audiovisuais.  

As informações geradas durante a realização da atividade desde a fase de planejamento 
serão consolidadas em um relatório técnico. 

A divulgação da iniciativa e a cobertura da atividade ocorrerá nos meios de comunicação 
disponíveis através de releases para a imprensa, websites das instituições parceiras 
envolvidas, jornal impresso e entrevistas para a TV e rádio. 

Informação da População – Campanha de Rádio 

Serão veiculadas nos meios de comunicação de massa e em eventos públicos spots de 
rádio com conteúdo lúdico e linguagem simples abordando informações para a adoção de 
novos hábitos e a mudança de comportamentos individuais relacionados aos recursos 
hídricos. 

Caso existam os recursos necessários serão produzidos dez spots de rádio abordando para 
os problemas locais e contemplando aspectos relacionados ao desperdício de água, a 
poluição dos rios, ao desmatamento e as queimadas, o consumo sustentável e os desastres 
naturais. 

As informações, conteúdos e formatos dos materiais serão definidos pelos integrantes da 
Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA-AM e as suas produções terceirizadas por meio 
da contratação de empresa especializada. 

Como alternativa serão utilizados os 45 spots de rádio produzidos pelas Agência Nacional 
de Águas – ANA e Rádio Câmara para a campanha “Água é Vida. E vida não se 
desperdiça.” e outros materiais disponíveis em plataformas virtuais com livre reprodução. 
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Os materiais serão distribuídos para as emissoras de rádio de todo o Estado e indicados no 
website institucional para utilização em iniciativas de educação ambiental descentralizadas 
relacionadas à temática.  

O levantamento das emissoras e a identificação das possíveis parcerias ocorrerá junto as 
assessorias de comunicação do Governo do Estado do Amazonas, da SEMA-AM e das 
Secretarias Municipais correspondentes, para posterior distribuição dos materiais e 
articulação para as suas inserções nas respectivas programações. 

O lançamento, se for o caso, e a divulgação dos materiais ocorrerão nos meios de 
comunicação disponíveis através de releases para a imprensa, websites das instituições 
parceiras envolvidas, jornal impresso e entrevistas para a TV e rádio. 

A quantidade de emissoras e de municípios de abrangência, a audiências e o número de 
inserções nas respectivas programações pactuados no processo de articulação bem como o 
número de acessos realizados no website institucional ou/e materiais disponibilizados em 
dispositivos ou mídias digitais servirão para avaliar o alcance da estratégia. 

Construção do Conhecimento – Biblioteca Virtual Interativa 

Será incluída uma seção no website institucional com livre acesso para a divulgação de 
materiais e iniciativas de educação ambiental relacionadas aos recursos hídricos destinada 
aos educadores ambientais, agentes públicos e acadêmicos. 

O conteúdo online será permanentemente alimentado pelas equipes técnicas envolvidas no 
processo por empresa especializada contratada. Outros conteúdos serão disponibilizados 
por sugestão dos usuários da ferramenta. 

A divulgação da plataforma ocorrerá nos meios de comunicação disponíveis através de 
releases para a imprensa, websites das instituições parceiras envolvidas, jornal impresso e 
entrevistas para a TV e rádio. 

O número de acessos e/ou downloads realizados na seção específica do website 
institucional e de materiais disponibilizados em dispositivos ou mídias digitais servirão para 
avaliar o alcance da estratégia. 

4.12.6 Inter-relação com outros programas 

Este programa se inter-relaciona com o Programa C.1 - Capacitação para a gestão de 
recursos hídricos e uso racional da água. 

4.12.7 Recursos humanos e materiais 

EM AVALIAÇÃO 

4.12.8 Instituições envolvidas 

Dentre as possíveis oportunidades para o estabelecimento de parcerias para potencializar 
as iniciativas de educação ambiental destacam-se o Programa Pró-Inovação no Ensino 
Prático de Graduação – Pró-Inovalab da Universidade do Estado do Amazonas – UEA e o 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas – Cemeam da Secretaria de Estado de 
Educação e Qualidade no Ensino do Amazonas – SEDUC-AM que possuem estruturas para 
a produção de materiais digitais a divulgação de conteúdos em turmas de ensino a distancia 
nos municípios do interior do Estado. 
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Acrescenta-se que o Amazonas também possui Política Estadual de Educação Ambiental 
regulamentada pela Lei Estadual n.º 3.222 de 02 de janeiro de 2008 (AMAZONAS, 2008) e 
uma Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA-AM composta por 39 
instituições representantes de organizações governamentais e não governamentais 
(AMAZONAS, 2005a). 

4.12.9 Cronograma físico de execução 

Este programa é de execução continuada, cabendo aos promotores definir o período do ano 
mais adequado para a execução das atividades presenciais previstas. 

4.12.10 Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

EM ELABORAÇÃO 

4.12.11 Legislação aplicável 

Política Estadual de Educação Ambiental regulamentada pela Lei Estadual n.º 3.222 de 02 
de janeiro de 2008. 

4.12.12 Bibliografia relacionada 

SOUZA, Lucas M. Gestão de Recursos Hídricos: Metodologias de Participação Social. 
Brasília: Agência Nacional de Águas/MMA, 2013. 

OLIVEIRA. José Aldemir. A cultura nas (das) pequenas cidades da Amazônia Brasileira. 
VII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais 2004 Disponível em: 
https://www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/painel74/JoseAldemirdeOliveira.pdf Acesso 
em: 22/mai./2018. 

4.12.13 Ficha resumo 
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COMPONENTE D - CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO 

4.13 PROGRAMA D.1 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DESMATADAS, PROTEÇÃO DE 
NASCENTES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 
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4.14 PROGRAMA D.2 - INCENTIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA 
E TRATAMENTO DE ESGOTOS E RESÍDUOS DOMÉSTICOS 

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 
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4.15 PROGRAMA D.3 - ESTUDOS DE REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA  

Introdução 

Justificativa 

Objetivos 

Metas 

Metodologia e descrição do Programa 

Inter-relação com outros programas 

Recursos humanos e materiais 

Instituições envolvidas 

Cronograma físico de execução 

Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento 

Legislação aplicável 

Bibliografia relacionada 

Ficha resumo 

 

 

 
 
 
 


