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INTRODUÇÃO
O Indicador 2C - Acompanhamento do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) está
presente nas metas do Contrato de Gestão 001/IGAM/2016. Os recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos devem ser majoritariamente aplicados para contribuir
na implementação do PDRH Rio Pará.
A Agência Peixe Vivo na qualidade de braço executivo do CBH Rio Pará recebe os recursos
repassados no âmbito do Contrato de Gestão supramencionado e executa ações previstas no
Plano Plurianual de Aplicação (PPA), por sua vez, o PPA é elaborado pela Agência Peixe
Vivo e encaminhado para deliberação do plenário a fim de aprovar os investimentos previstos
em um planejamento orçamentário, constituído de atividades elencadas (total ou
parcialmente) no PDRH Rio Pará.
Este Relatório apresenta as providências tomadas pela Agência Peixe Vivo no ano de 2021
com vistas à acelerar a implementação do PDRH Rio Pará (inclusive com a participação de
outros entes do SINGREH) e também faz recomendações necessárias ao aprimoramento do
processo de implementação do PDRH Rio Pará.

Das providências tomadas pela Entidade Equiparada
Inicialmente, em fevereiro de 2021, a Agência Peixe Vivo e a Gerência de Planejamento de
Recursos Hídricos (GPLAN) do IGAM realizaram reunião no sentido de avaliar a possibilidade
de atualização do PDRH Rio Pará, uma vez que, o horizonte de planejamento deste
instrumento expirou no ano de 2018 e uma renovação do instrumento de planejamento se
mostrava adequada.
Foi encaminhado que o IGAM, por meio da GPLAN, faria uma proposição de Manual
Operativo (MOP) do PDRH Rio Pará que seria encaminhada para a avaliação da Agência
Peixe Vivo até dezembro de 2021. Em seguida, a proposta do MOP PDRH Rio Pará seria
submetida para deliberação do comitê de bacia.
O MOP se constitui em um plano operacional que estabelece para um conjunto de ações
prioritárias contidas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia: o roteiro, os requisitos, os
estudos de base e os arranjos institucionais que se fazem necessários para efetivamente
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realizar cada ação (ANA, 2016). Em geral são elaborados quando os planos de recursos
hídricos se mostram complexos ou inexequíveis.
O entendimento entre a Agência Peixe Vivo e a GPLAN - IGAM era de que até o final de 2021
houvesse uma proposta, ainda que conceitual, para que em 2022 a mesma pudesse ser
confeccionada para aplicação no curto prazo (2022 a 2024).
Tendo sido finalizado um Portal de Acompanhamento do MOP Rio Pará, o IGAM realizou
reunião virtual com a Agência Peixe Vivo para apresentar a proposta, conforme apresentado
na figura a seguir.

Foi proposto um módulo de licença livre com edição e inserção de dados integrado em
ambiente web, o OpenProject® para a realização do acompanhamento do MOP PDRH Rio
Pará,

que

será

disponibilizado

no

seguinte

endereço,

quando

concluído:

projetosigam.meioambiente.mg.gov.br/projects/sf2_ipa/ .
Além dos colaboradores da GPLAN do IGAM, terão acesso os colaboradores da Agência
Peixe Vivo cadastrados para edição de informações. Demais usuários terão acesso às
consultas do MOP PDRH Rio Pará.
No âmbito da elaboração do PDRH Rio Pará foi construída uma proposta lógica de
implementação que é hierarquizada em planos, programas e ações devidamente
estipulados neste instrumento de gestão. Cada ação possui uma temática distinta que permite
aos gestores da bacia realizar esforços necessários ao alcance de metas específicas para a
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contribuição para a melhoria da gestão dos recursos hídricos, bem como para a melhoria da
disponibilidade hídrica e da qualidade da água na bacia do rio Pará.
No total, o PDRH Rio Pará é constituído de 05 planos, 13 programas e 48 ações, conforme
apresentado a seguir.

Página | 4

Página | 5

Página | 6

Página | 7

Foi a partir dos Planos, Programas e Ações do PDRH Rio Pará é que foi proposto o MOP do
PDRH Rio Pará, compatibilizando com o PPA 2021-2023 aprovado pelo comitê de bacia. A
seguir será apresentada a matriz que compõe a estrutura do MOP PDRH Rio Pará, a ser
submetida ao plenário do CBH Rio Pará.
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Plano – PDRH Rio
Pará

I - Plano de
Desenvolvimento

II - Planos de
Ações de Apoio –
Instrumentos de
Gestão

II - Planos de
Ações de Apoio –
Instrumentos de
Gestão

V - Plano de Uso
Integrado dos
Recursos Hídricos

Programa – PDRH
Rio Pará
Programa 1 Consolidação da
Gestão de Recursos
Hídricos na Bacia
Hidrográfica do Rio
Pará
Programa 6 Controle dos Usos e
Usuários da Bacia
Hidrográfica do Rio
Pará
Programa 7 Enquadramento dos
cursos d'água da
Bacia Hidrográfica do
Rio Pará nas classes
estabelecidas no
Plano Diretor
Programa 13 Conservação do solo
e água na Bacia
Hidrográfica do Rio
Pará

Ação específica
(MOP)

Meta

Ano de
conclusão

Responsáveis

Custo estimado
(R$)

Aprimoramento da
metodologia de
cobrança

01 proposta de
metodologia de
cobrança aprovada
pelo plenário do CBH

2022

APV / CBH Rio
Pará

148.000,00

Plano Continuado
de Mobilização e
Educação
Ambiental

01 plano de educação
ambiental
desenvolvido

2023

APV / CBH Rio
Pará

800.000,00

Enquadramento dos
corpos hídricos em
classes na bacia
hidrográfica do rio
Pará

01 proposta de
enquadramento dos
corpos hídricos
aprovada pelo plenário
do CBH

2023

APV / CBH São
Francisco /
CBH Rio Pará

0,00

Desenvolvimento de
Programas de
Conservação e
Produção de Água
na bacia
hidrográfica do rio
Pará

02 programas
elaborados com ações
de restauração /
proteção executados

2024

APV / CBH Rio
Pará

7.200.000,00
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Recomendações de ações com vista à aceleração da implementação do
PDRH Rio Pará
No entendimento da Agência Peixe Vivo, deve ser dada prioridade na ação de elaboração de
nova proposta de metodologia de cobrança para a bacia hidrográfica do rio Pará, uma vez
que estes recursos viabilizam a implementação das ações do PDRH.
Na proposta de MOP PDRH Rio Pará esta ação foi recomendada como prioritária para que a
implementação do PDRH Rio Pará possa acontecer de forma célere nos próximos 03 anos.

CONCLUSÃO
Conforme demonstrado neste Apêndice, o Indicador 2C foi cumprido, de acordo com o
previsto no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 001/IGAM/2016.
Após deliberação do CBH Rio Pará, o MOP do PDRH Rio Pará estará disponível nos sites do
Comitê e da Agência Peixe Vivo para consulta e acompanhamentos.
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