


Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco 2004-2013 

Fonte: MMA, 2009 Fonte: MIN, s.d. 

Fonte: MIN, s.d. Fonte: Machado, A., 2008 



 

 

Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco 2004-2013 

Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco 

24 de fevereiro de 2015 

Belo Horizonte, MG 



4 

ÍNDICE 

1. Diretrizes metodológicas 

2. Principais atividades 

3. Fatores dificultadores e 

facilitadores  

4. Produtos e cronograma 

5. Envolvimento da sociedade 

6. Organograma da equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRH-SF 2004-2013  
Fonte: PRH-SF 2004-2013  



DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

 



ENQUADRAMENTO 

• Objetivo do documento: apresentação das metodologias a usar na 

atualização do plano, planejamento das atividades de mobilização 

social, cronograma e recursos para execução dos trabalhos 
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• Capítulo 1. Introdução e contextualização 

• Capítulo 2. Diretrizes metodológicas 

• Capítulo 3. Detalhamento de atividades, subatividades e produtos 

• Capítulo 4. Atividades a executar e profissionais envolvidos 

• Capítulo 5. Fatores facilitadores e dificultadores  
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• Capítulo 7. Envolvimento e participação da sociedade 
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• Capítulo 9. Recursos mobilizados e infraestrutura disponível 

• Capítulo 10. Nota final 

 

6 



• Unidades de estudo e planejamento: 

regiões fisiográficas  
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DIRETRIZES PRH-SF 2016-2025 

• Horizontes de planejamento: 

Curto prazo (5 anos): 2020 

Médio prazo (10 anos): 2025 

Longo prazo (20 anos): 2035 

 

 

 

 

• Combinação da leitura técnica de 

especialistas, da percepção das 

entidades e da população local 

sobre a realidade da bacia   

• Foco nas componentes com 

variações mais significativas, face 

ao atual plano 

 
 

• Perspectiva integradora, que 

privilegie a interação entre os 

aspectos setoriais a serem 

abordados e que garanta os 

princípios dos múltiplos usos, 

com prioridade para o uso 

ambiental da água 

• Recurso a dados secundários, 

identificando as lacunas de 

conhecimento, suprindo-as ou 

propondo ações específicas para 

esse fim 

 
 



• Acompanhamento e aprovação dos relatórios parciais e finais - AGB Peixe Vivo  

• Aprovação da versão final do PRH-SF - CBHSF 

• Reuniões mensais entre a NEMUS e o GAT, presenciais ou via skype 

• Envio de atas das reuniões e Notas Técnicas à AGB Peixe Vivo (1ª Nota Técnica 

entregue a 7-1-2015) 
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ACOMPANHAMENTO 



PRINCIPAIS ATIVIDADES 

 

 



ETAPAS E ATIVIDADES 
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Mobilização da equipe Definições metodológicas Mecanismos de participação Coleta e análise de dados

Elaboração do Plano de 
Trabalho

Caracterização da Dimensão 
Técnica e Institucional

Consultas públicas e oficinas 
setoriais

Caracterização da Dimensão 
da Participação Social

Diagnóstico Consolidado da Bacia

Cenários e Prognóstico

Balanço Hídrico e Cenários

Avaliação do Arranjo 
Institucional para a Gestão

Diretrizes para os 
Instrumentos de Gestão

Plano de Metas, Ações 
Prioritárias e Investimentos

Caderno de Investimentos

Resumo 
Executivo do 

Plano

Plano de 
Recursos 
Hídricos

SIG São 
Francisco

CD ROM 
Interativo

Etapa  1 – Mobilização da Equipe, Plano de Trabalho, Coleta de Dados

Etapa 2 – Diagnóstico e prognóstico

Etapa 3 – Plano de Recursos Hídricos
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COLETA DE DADOS 

Reuniões realizadas: 

• ADASA 

• ANA* 

• ANEEL 

• ASSEMAE 

• CODEVASF* 

• DNPM 

• EMBASA 

• FUNASA 

• IBAMA* 

• ICMBIO 

• IGAM* 

• INEMA 

• IPHAN 

• MIN* 

• Min. Cidades 

• MMA* 

 

(*) Várias sessões  

Entidades às quais foi 

solicitada informação: 

• ADASA 

• AHSFRA 

• AIBA 

• AIPER 

• ANA 

• ANEEL 

• APAC 

• ASSEMAE 

• CAESB 

• CASAL 

• CEMIG 

• CHESF 

• CODEVASF 

• COMPESA 

• COPASA 

 

 

• CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil 

• DNPM 

• DESO 

• EMBASA 

• FUNASA 

• IBAMA 

• ICMBIO 

• IEF 

• IGAM 

• INEMA 

• IPHAN 

• Ministério das Cidades 

• MIN 

• MMA 

• ONS 

• SEMARH-AL 



Subatividades 
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• Levantamento de aspectos legais e institucionais, políticas, programas e grandes projetos  

• Caracterização da cobertura vegetal e do uso e ocupação do solo 

• Caracterização socioeconômica e cultural  

• Caracterização física  

• Caracterização biótica  

• Análise quantitativa das águas superficiais  

• Análise qualitativa das águas superficiais  

• Análise quali-quantitativa das águas subterrâneas  

• Caracterização dos usos e quantificação das demandas hídricas  

• Análise do balanço hídrico e das áreas em conflito  

• Caracterização dos reservatórios de água e segurança de barragens 

• Análise de eventos críticos 

• Consolidação do diagnóstico técnico-institucional  
 

DIAGNÓSTICO DIMENSÃO 

TÉCNICA/INSTITUCIONAL 



Aspectos legais e institucionais, políticas, programas e grandes projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização da cobertura vegetal e do uso e ocupação do solo 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

 

 Objetivos e prioridades das Políticas relevantes:  

o Política Nacional dos Recursos Hídricos; Política Nacional do Meio Ambiente; Política 

Nacional de Biodiversidade; Política Federal de Saneamento Básico … 

 Objetivos e prioridades dos Planos relevantes:  

o Plano Nacional de Recursos Hídricos; Plano Nacional de Energia 2030; Plano Decenal 

de Expansão de Energia 2022; Plano Nacional de Logística e Transportes … 

 Caracterização e localização de grandes projetos:  

o Projeto de integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste 

Setentrional (PISF), Projeto do Corredor Multimodal do São Francisco (CMSF), etc. 

 

 

 

 Atualização da cobertura vegetal, das áreas com processos erosivos, das áreas 

protegidas com processos de degradação e das áreas potenciais e prioritárias 

para preservação 

 

 Atualização do uso e ocupação do solo 

 

 

 



Usos do solo em 2010, por subregião, % 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

USO DO SOLO SFB SFSM SFM SFA 

ÁREA URBANIZADA 0,9 0,7 0,3 3,3 

LAVOURAS 5,8 1,6 5,6 1,9 

MATAS E/OU 

FLORESTAS 
2,4 7,8 11,7 5,4 

PASTAGENS 52,0 8,7 18,0 32,7 

ESTABELECIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS 
27,2 72,9 57,6 44,5 

OUTRAS / DIVERSOS  11,6 8,4 7,1 12,3 

Cálculos baseados na informação georreferenciada 

disponibilizada no INDE pelo IBGE  

Culturas BHSF 

Algodão herbáceo (em 

caroço) 
449.602 

Arroz (em casca) 36.190 

Cebola 11.944 

Feijão (em grão) 552.693 

Fumo (em folha) 11.992 

Mamona (baga) 66.988 

Mandioca 136.133 

Milho (em grão) 1.039.747 

Soja (em grão) 1.563.235 

Sorgo (em grão) 131.696 

Outras culturas 25.932 

Áreas de plantação das principais 

culturas, em 2012, em hectares 

Fonte: IBGE 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

 
 Base de Dados Socioeconômicos da Bacia do São Francisco (BD-BSF):  

o Atualmente tem 3.600 variáveis carregadas para os 507 municípios da bacia com 

informação secundária do IBGE, e algumas variáveis calculadas (ex: intensidades de 

retirada e de consumo de água por valor adicionado pelos setores agropecuário e 

industrial, capitações de abastecimento urbano e rural, densidades demográficas) 

 
 Aspectos demográficos e dinâmica populacional 

o Caracterização da população por região fisiográfica e estimativa da evolução da 

população (total, urbana e rural) por região fisiográfica no horizonte de 2035 

o Caracterização das comunidades difusas e tradicionais e dos domicílios urbanos por 

região fisiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização socioeconômica e cultural 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

População poderá evoluir de aproximadamente 7,3 milhões de pessoas em 

2010 para quase 10,2 milhões no horizonte de 2035 

Estimativa da evolução da população total: Alto São Francisco (2010-2035) 

7.000.000

7.500.000

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

Evolução natural - Pop. Total Evolução estimada - Pop. Total
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

 
 Estrutura produtiva e de serviços 

o Caracterização do emprego por setor, grupo, categoria e outras variáveis de interesse, 

segundo a região fisiográfica; 

o Caracterização aprofundada do setor agropecuário por região fisiográfica-  > A BD-BSF, 

inclui já mais de 800 variáveis/indicadores carregadas para esta análise 

o Caracterização das indústrias extrativas (mineração) e de transformação e 

caracterização (sumária) do setor do comércio e serviços; 

o Decomposição do PIB por componentes de valor adicionado bruto (VAB), segundo a 

região fisiográfica e análise das séries cronológicas do VAB setorial de cada região 

fisiográfica, com a estimação da respetiva tendência de crescimento; 

o Análise da população economicamente ativa (PEA) em cada região fisiográfica, com 

cálculo da produtividade aparente do trabalho 

 
 Patrimônio natural : 

o Pontos e atrativos com potencial geoturístico 

o Cavernas e áreas com alto e muito alto potencial de ocorrência de cavernas 
 

 
 Patrimônio cultural: 

o Cidades históricas (Centros urbanos tombados) 

o Depósitos pré-coloniais e históricos, arte rupestre, patrimônio arquitetônico 

 

 

Caracterização socioeconômica e cultural 
 



Caracterização socioeconômica e cultural 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

 
 Nível de vida e infraestrutura: 

o Caracterização do assentamento humano por classes de rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita segundo a região fisiográfica; 

o Caracterização da rede de ensino, do nível de escolarização da população por região 

fisiográfica; 

o Caracterização da infraestrutura de saúde e das morbidades hospitalares por região 

fisiográfica; 

o Caracterização das produções locais e dos sistemas de abastecimento alimentar por 

região fisiográfica; 

o Caracterização das manifestações culturais e das principais atividades de lazer da 

população; 

o Caracterização das principais infraestruturas policiais, judiciárias (tribunais), de defesa 

civil e da estrutura de despesa das Finanças Públicas Municipais por região fisiográfica; 

o Nível de acessibilidade das populações a energia elétrica, rede de telecomunicações e 

serviços de transporte; 

o Indicadores de mobilidade e caracterização da frota de veículos por região fisiográfica 

o Níveis de atendimento de saneamento básico, estruturas de drenagem pluvial e áreas 

de risco de inundação, planos de saneamento básico 

o Índice de Desenvolvimento Humano, indicadores de pobreza e outros indicadores 

sociais por região fisiográfica 

 

 
 



Caracterização física 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

 
 Fisiografia: 

o Comprimento do rio São Francisco e de seus trechos 

o Área da bacia e das regiões fisiográficas 

o Principais divisores de água e cursos d’água e bacias afluentes e limítrofes 

 
 Clima: 

o Classificação Climática de Koppen  

o Caracterização das variáveis meteorológicas 

 
 

 Geologia e geomorfologia: 

o Esboço geológico estrutural e distribuição dos principais domínios e unidades geológicas  

o Formas e compartimentação geomorfológica, incluindo hipsometria e declivosidade das 

regiões fisiográficas  

o Unidades de relevo e dinâmica dos processos geomorfológicos significantes, em 

particular a suscetibilidade a processos condicionantes de riscos geológicos 

o Áreas de relevante interesse mineral, processos minerários e principais recursos 

minerais explotados 

 
 Solos: 

o Tipo de solos, potencial agrícola, aptidão para a irrigação 
 

 



Tipo de solo, % 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

Tipo de Solo SFB SFSM SFM SFA BCF 

Argilossolo 13,0 8,3 6,5 19,7 9,1 

Cambissolo 0,0 7,0 14,0 36,6 15,8 

Espodossolo 4,3 0,0 0,0 0,0 0,2 

Gleissolo 0,0 0,0 1,0 0,0 0,6 

Latossolo 3,8 14,9 43,9 31,1 35,3 

Luvissolo 1,7 27,6 0,0 0,0 4,8 

Neossolo 32,2 23,0 31,1 10,6 26,5 

Planossolo 41,5 16,1 2,0 0,0 5,7 

Plintossolo 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Vertissolo 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 

Afloramentos de 

Rochas 

0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 

Massa de Água 

Continental 

2,6 2,1 1,4 1,5 1,6 

Massa de Água 

Costeira 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Os tipos de solo utilizados na 

informação georreferenciada 

estavam harmonizados com o 

sistema brasileiro de classificação 

dos solos vigente em 1999, tendo 

sido reclassificados em função da 
versão mais recente, de 2006.  

Cálculos baseados na informação georreferenciada 

disponibilizada no INDE pelo EMBRAPA  
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

Solos agrupados por 

apetência agrícola, % SFB SFSM SFM SFA BCF 

Elevada apetência 16,8 23,2 50,4 50,8 44,4 

Baixa apetência 33,9 50,6 31,1 10,6 31,3 

Cálculos baseados na informação georreferenciada disponibilizada no MMA  

Potencial de irrigação SFB SFSM SFM SFA BCF 

Terras irrigáveis com aptidão 

moderada  
0,0 0,7 2,9 0,3 2,0 

Terras irrigáveis com aptidão restrita 41,6 30,5 56,6 34,5 48,1 

Terras irrigáveis de uso especial 0,9 0,0 1,4 0,1 0,9 

Terras não irrigáveis  56,5 67,2 38,2 63,9 47,9 

Rio São Francisco 1,1 1,5 0,9 1,3 1,0 

Baseado na informação georreferenciada disponibilizada no MMA pelo CODEVASF   



Caracterização biótica 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 
 

 
 Flora: 

o Descrição e mapeamento atualizado das formações vegetais;  

o Identificação de espécies nativas, exóticas (sempre que possível incluindo cultivadas e 

invasoras), com destaque para as espécies raras, ameaçadas de extinção, de valor 

econômico de interesse epidemiológico ou bioindicadoras; 

o Identificação das espécies aquáticas mais representativas dos cursos de água, sempre 

que aplicável com descrição para as regiões fisiográficas da bacia 

 
 Fauna: 

o Identificação de espécies nativas e exóticas (sempre que possível, incluindo cultivadas e 

invasoras), com destaque para as espécies raras, ameaçadas de extinção, de valor 

econômico de interesse epidemiológico ou bioindicadoras; 

o Identificação e descrição da biota aquática, particularmente da ictiofauna e organismos 

bentônicos da bacia.  

 
 Áreas protegidas e prioritárias para a conservação: 

o Identificação, descrição e mapeamento das áreas de fragilidade ambiental 

o Identificação das áreas protegidas por lei e outras áreas potenciais para preservação ou 

com restrições de uso e avaliação do grau de proteção das áreas protegidas quanto aos 

biomas de interesse e formação de corredores ecológicos 

o Delimitação das APP dos cursos de água principais e secundários de maior relevância, 

identificando matas ciliares desprotegidas 

 



Análise quantitativa das águas superficiais 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

• Metodologia 
 Reprodução da regionalização 

realizada no plano anterior (conhecidos 

os dados e métodos utilizados) ou nova 

regionalização com o modelo SWAT 

 Extensão da regionalização até 2013 

utilizando os estudos de evolução das 

vazões entre 2001 e 2013 

 Regionalização das vazões máximas, 

médias e mínimas, bem como análise 

estatística sobre as disponibilidades 

hídricas características das 34 unidades 

hidrográficas (vazões médias de longo 

período; Q7,10; Q90%; Q95%) 

 

 

 

 

 

• Principais resultados 
 Recolha de dados de vazão  

 Compatibilização das vazões com as 

obtidas no PRH-SF 2004-2013 

 Atualização das vazões médias de longo 

período com os dados de vazão até 2013 

 Geração de mapas de disponibilidade de 

águas superficiais com base nas vazões 

médias de longo período 

Processos in-stream modelados pelo SWAT 



Análise qualitativa das águas superficiais 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

Proposta de enquadramento dos 

corpos de água (PRH-SF 2004-2013)  

 
 

 Diagnóstico da qualidade da água, parâmetros em desconformidade face ao 

enquadramento vigente e relação com fontes poluentes e fatores de pressão 

 Verificação da conformidade da qualidade da água face à proposta de enquadramento 

elaborada em 2004 

 Análise e incorporação de estudos de enquadramento de bacias afluentes realizados após 

2004 

 

 

 

 



Análise quali-quantitativa das águas subterrâneas 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

• Características 

gerais 
 Enquadramento geral 

das águas subterrâneas 

tendo por base estudos, 

trabalhos e informações 

de natureza 

hidrogeológica 

produzidos após 2004  

 Definição de áreas mais 

favoráveis à captação 

de água subterrânea, 

tendo em consideração 

a maior favorabilidade 

dos domínios 

hidrogeológicos, a 

qualidade das águas 

subterrâneas e as 

condições de vazão das 

captações atualmente 

instaladas 

 

 

 

• Análise qualitativa 
 Caracterização da 

qualidade das águas 

subterrâneas e da sua 

adequação aos 

diferentes fins previstos 

na Resolução CONAMA 

n.º 396/2008 e da 

Portaria n.º 2.914/2011 

(de acordo com a 

informação disponível) 

 Análise da 

vulnerabilidade natural 

à poluição (baseada nas 

características 

litológicas das 

formações aquíferas e 

no seu comportamento 

hidrogeológico) 

 

 
 

 

• Análise quantitativa 
 Atualização da 

estimativa das 

disponibilidades 

hídricas subterrâneas 

considerando a 

interdependência com 

as  águas superficiais 

 Atualização da 

estimativa de volumes 

de escoamento 

subterrâneo anual, das 

reservas renováveis e 

explotáveis 

 Análise das condições 

de vazão de captações 

atualmente instaladas e 

caracterização da 

produtividade dos 

sistemas aquíferos 

 

 

 



Caracterização dos usos e quantificação das demandas hídricas 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

• Caracterização dos usos 

 Caracterização dos usos 

consuntivos e não consuntivos, com 

base nos principais estudos dos 

usos múltiplos da bacia ou dos 

sectores consumidores ou 

utilizadores: 

o Abastecimento público de água 

o Diluição de efluentes 

o Uso industrial 

o Agropecuária e irrigação 

o Geração de energia 

o Mineração 

o Pesca e aquicultura 

o Navegação 

o Turismo e recreação 

o Preservação ambiental 

 

 

 

• Quantificação das demandas 

 5 categorias de uso: abastecimento 

urbano, rural e industrial, irrigação e 

criação animal 

 Dados de base: CNARH (ANA), 

complementado por: 

o Bancos de dados dos órgãos 

gestores estaduais 

o Estimativas das demandas dos 

PERH, PDRH e outros estudos 

(Conjuntura dos RH Brasil 2013) 

o Informações disponibilizadas por 

companhias de energia, água, etc. 

o Contribuições da população durante 

as consultas públicas e oficinas 

 Possibilidade de recurso ao método 

das tendências predeterminadas a 

utilizar para a construção de 

cenários para estimação da vazão 

na situação (ano) de referência 



Balanço hídrico; áreas em conflito 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

• Metodologia 

 Recurso ao modelo ACQUANET 

sobre um esquema da bacia que 

inclua a rede hidrográfica, os 

aquíferos, as infraestruturas e os 

locais de utilização de água 

 Identificação de períodos e regiões 

com escassez de água e usos 

comprometidos ou em risco 

 

 

 

 

 

 

 

• Principais resultados 

 Séries de vazão média diária 

superficial, em regime modificado, e 

estatísticas descritivas dessas séries 

(valores médios, Q80%, Q95%, etc.) 

 Séries do volume armazenado nos 

reservatórios, perdido por evaporação 

ou atribuídos aos vários usos 

 Grau de satisfação das necessidades 

de água dos vários usos 

 Mapas síntese dos conflitos 

 Identificação preliminar das 

necessidades de soluções com vista a 

minimizar os conflitos detectados 



Reservatórios de água e segurança de barragens 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

 

 

 Identificação, mapeamento e caracterização dos reservatórios de água: 

o Início da operação, histórico, finalidade, regularização ambiental (licenciamento e 

outorga), localização geográfica, área, volume, vazão, profundidade, nível máximo e 

mínimo, altura do barramento 

 

 Panorama da implantação da Política Nacional de Segurança de Barragens 

 

 Bases: 

o Informação disponibilizada pela ANA (cadastro de barragens; mapeamento de espelhos 

de água, Relatório de Segurança de Barragens), Agência Nacional de Energia Elétrica, 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Companhia Energética de Minas Gerais, 

Departamento Nacional de Produção Mineral e órgãos gestores estaduais 

 

 

 

 

 



Análise de eventos críticos 
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DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA 

• Mapeamento, descrição e classificação dos eventos críticos de cheia e seca 

• Descrição dos fatores na origem dos eventos 

• Descrição dos planos e programas de mitigação existentes 
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•  Análise integrada da situação atual da bacia (resultados do “Diagnóstico da 

dimensão técnica e institucional” e do “Diagnóstico da dimensão da participação 

social”) 

•  Análise SWOT (forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças), sobretudo  

relativa a disponibilidades, demandas, 

qualidade das águas e estado da gestão 

dos recursos hídricos 

 

•  Identificação de relações de causa e efeito seguindo os preceitos do método de 

Delphi, considerando a qualidade e quantidade de água e os instrumentos de gestão 

de recursos hídricos 

  

  

 
 

DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO 
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CENÁRIOS E PROGNÓSTICO 

• Principais resultados 

 Identificação das principais 

tendências predeterminadas 

mediante a formulação de modelos 

de previsão para o crescimento da 

população (urbana e rural), para o 

valor adicionado bruto (VAB) pelos 

setores agropecuário e industrial, e 

para o produto interno bruto (PIB) 

 Análise de outras forças motrizes 

com influência no uso consuntivo e 

não consuntivo 

 Identificação das principais 

incertezas críticas, estruturais ou 

cruciais 

 

 

 

 Estimação da vazão de retirada por 

uso principal (agropecuário e 

irrigação; industrial; abastecimentos 

urbano e rural; e geração 

hidrelétrica) nos anos de 2020, 

2025, 2030 e 2035, segundo a 

região fisiográfica e para os três 

cenários alternativos de 

desenvolvimento (A, B e C) 
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CENÁRIOS E PROGNÓSTICO 

 

  

Cenário 
Tendencial 

(Base) 

Fontes: Ribeiro, Correia & Carvalho (1997) e MOPTC (2009) – Adaptado 

ACONTECIMENTOS 

TENDÊNCIAS E PADRÕES 

ESTRUTURAS -                Instabilidade Estrutural                + 

Cenário de 
Referência 
(+ favorável) 

Outros 
Cenários 

Elementos Pré-
Determinados 

(Macrotendências) 

Elementos Incertos 

(Incertezas Estruturais ou Cruciais) 

Futuro 
Provável 

Futuro 
Desejado 

Outros Futuros 
Possíveis 

Políticas Públicas 

Sectoriais 
Desenvolvimento Regional 
Ordenamento do Território 

Diagnóstico 
SWOT 



DIRETRIZES INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
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Proposição de diretrizes e critérios técnicos para: 

• Análise e deliberação sobre processos de outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos, compreendendo os seguintes temas: 

 Vazão de referência  

 Vazão ecológica (remanescente), vazão ambiental  

 Critério de outorga e vazão outorgável 

 Condições de entrega de bacias afluentes  

 Usos insignificantes 

 Outorga de lançamento de efluentes  

 Outorga de empreendimentos de grande porte e potencial poluidor  

• Contratação futura de estudos para revisões e aprimoramento do modelo de cobrança 

pelo uso de recursos hídricos  

• Elaboração e atualização do enquadramento dos cursos de água  e dos corpos 

d’água subterrâneos 

 

 



ARRANJO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO 
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• Análise do arranjo institucional 

 Avaliação do papel do CBHSF e da AGB-PV e das relações interinstitucionais que 

visam a melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos da bacia 

 Identificação de fragilidades e potencialidades da matriz institucional atual 

• Proposta de aprimoramento do modelo atual de gestão 

 Instrumentos legais e administrativos para a implementação do plano 

 Integração das iniciativas das diversas instâncias governamentais que executam 

ou planejam a realização de projetos e programas na bacia  

 Integração das ações previstas no PRH-SF com as políticas e investimentos 

municipais 

 Proposta para adequação dos planos e programas de saneamento básico à 

lógica de gestão ambiental e dos recursos hídricos por bacias hidrográficas 

 Proposta para inserção / representação do CBHSF nos diversos fóruns e 

organismos nacionais e internacionais 

 

 

 

 



PLANO DE METAS, AÇÕES E INVESTIMENTOS 
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• Plano de metas 

 Estabelecimento, 

quantificação e 

hierarquização das 

metas, perspetivando 

as alterações a 

observar na bacia ao 

longo do horizonte de 

planejamento em 

resultado das ações 

propostas 

 

 

 

 

 

 

• Ações prioritárias 
 Infraestrutura de 

serviços e obras 

 Operacionalização de 

instrumentos de 

gestão dos RH 

 Articulações com 

órgãos públicos e 

privados 

 Fomento à gestão 

participativa 

 Qualificação técnica e 

educação ambiental 

 

 

 

• Plano de 

Investimentos 

 Quadro resumo com 

alternativas de fontes 

dos recursos; 

intervenção do plano 

ao qual o recurso 

pode se aplicar; valor 

total dos recursos 

identificados;  

condições para 

liberação dos 

recursos. 

 Cronograma 

financeiro 

 Matriz de base à hierarquização de metas 



PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 
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• Plano de Recursos Hídricos Consolidado – estrutura proposta: 

 Módulo 1 – Resumo executivo 

 Módulo 2 – Diagnóstico da bacia 

 Módulo 3 – Cenários de Desenvolvimento e Prognóstico 

 Módulo 4 – Arranjo Institucional e Aplicação dos Instrumentos de Gestão dos 

Recursos Hídricos  

 Módulo 5 – Caderno de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco  

 Fichas das ações propostas no plano de metas; conteúdo mínimo: descrição, 

objetivos, justificativa, benefícios esperados, abrangência, atividades, indicadores de 

monitoramento, responsáveis pela execução, instrumentos administrativos, legais e 

normativos, duração e cronograma, estimativa de custos, fontes de recursos 

 

 

 

 



SIG 
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• Metodologia 

 Levantamento de informação e sua 

manipulação em ambiente ArcGIS 

10.0, da ESRI, avaliação pelos 

técnicos responsáveis, integração 

de dados no banco de dados com 

inclusão de metadados 

 Uso do sistema de projeção 

SIRGAS 2000 para referenciamento 

geodésico 

 Cálculo de comprimentos e áreas 

através da projeção cônica 

equivalente de Albers para a 

América do Sul 

 

 

 

• Principais resultados 

 Banco de Dados e Informações 

Georreferenciadas sobre Recursos 

Hídricos (BDIGRH) 

 Mapas: 

 Escala 1: 2.000.000 (área de estudo 

representada em 4 folhas A3)  

 Escala 1: 6.000.000 (área de estudo 

representada numa folha A3) 

 

 

 

 

 



FATORES DIFICULTADORES E 

FACILITADORES 
 

 



• Indefinição das unidades hidrográficas objeto da análise  

• Compatibilização entre prazos de aprovação e prosseguimento 

• Problemas com dados estatísticos e informação georreferenciada: 

 Não fornecimento de informação geográfica do anterior plano  

 Impossibilidade de identificar as ações previstas no plano vigente que foram 

implantadas, que estão em andamento e que têm orçamentos garantidos 

 Obtenção de dados estatísticos e geográficos não estruturados e de diferentes 

origens, dificultando a seleção dos dados mais fidedignos 

 Não homogeneidade dos dados entre entidades, dificultando o seu cruzamento  

• Planos setoriais e territoriais desatualizados ou inexistentes 

• Geração de consensos sobre “a bacia que queremos” e a “bacia 

que podemos” 

• Possibilidade de a recessão da economia brasileira em 2014-2015 

condicionar a aderência dos modelos de previsão a médio prazo 

 

 

 

 

FATORES DIFICULTADORES 
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• Disponibilidade de alguns dados nos sites dos órgãos gestores de 

recursos hídricos de cada Estado e no site da ANA 

 

• Dados estatísticos e geográficos tratados e nalguns casos 

disponibilizados por várias entidades brasileiras (p.e., IBGE, ANA, 

ANEEL e DNPM) e internacionais (p.e., FMI e OCDE)  

 

• Existência de alguns enquadramentos textuais descritivos, como o 

Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da BHSF 

 

 

 

 

 

FATORES FACILITADORES 

40 



PRODUTOS E CRONOGRAMA  
 

 



Relatórios parciais 

• PT – Plano de Trabalho 

• RP1A – Diagnóstico 

Dimensão Técnica e 

Institucional 

• RP1B – Diagnóstico 

Dimensão da Participação 

Social 

• RP2 – Diagnóstico 

Consolidado 

• RP3 – Cenários de 

Desenvolvimento e 

Prognósticos 

• RP4 – Compatibilização do 

Balanço Hídrico com os 

Cenários Estudados 

• RP5 – Arranjo Institucional 

para a Gestão de RH e 

Diretrizes e Critérios para 

Aplicação dos Instrumentos 

de Gestão dos RH 

• RP6 – Plano de Metas, Ações 

Prioritárias e Investimentos 

 

 

Relatórios finais 

• RF1 – Caderno de 

Investimentos 

• RF2 – Plano de 

Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco 

• RF3 – Resumo 

Executivo do Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros produtos 

• Relatório sobre o Banco de 

Dados e Informações 

Georreferenciadas e 

Concepção do SIG 

• Banco de dados 

georreferenciado 

• CD ROM Interativo  

• Material de divulgação 

  Cartazes  

  Folders 

  Cartilhas/Manuais 

explicativos  

  Materiais didáticos sobre o 

PRH-SF  

  Faixas para reuniões e 

oficinas 

  Textos para mídia 

impressa  

  Peças de vídeo e áudio 

para inserção em TVs e 

Rádios 

 

 

 

PRODUTOS 
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Produtos 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI 

ETAPA 1- Plano de Trabalho 

Plano de Trabalho - PT 

ETAPA 2 – Diagnóstico e Prognóstico 

Diagnóstico Dimensão Técnica e Institucional – RT1A 

Diagnóstico Dimensão da Participação Social - RT1B  

Diagnóstico Consolidado da Bacia - RT2  

Cenários de Desenvolvimento e Prognóstico - RT3  

Compatibilização do Balanço Hídrico com os cenários 

estudados - RT4  

ETAPA 3- Plano de Recursos Hídricos 

Arranjo Institucional para a Gestão de RH na Bacia e 

Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Instrumentos de 

Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia - RT5  

Plano de Metas, Ações Prioritárias e Investimentos - RT6  

Caderno de Investimentos - RF1  Ri Rf 

Plano de Recursos Hídricos Consolidado - RF2  Ri Rf 

Resumo Executivo do Plano - RF3  Ri Rf 

Sistema de Informações Geográficas - SIG São Francisco  

CD ROM Interativo  

CRONOGRAMA 



ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE 
 

 



• Objetivos 

 Divulgar que se encontra em curso a atualização do PRH-SF 

 Obter diagnósticos da participação social para as quatro regiões fisiográficas 

 Fortalecer os diagnósticos da dimensão técnico-institucional 

 

 

 

DIMENSÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
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ETAPA 2 

Fase de 

Diagnóstico 

 
12 Consultas Públicas 

19 Oficinas Setoriais  

Fase de Cenário e 

Prognóstico 

 
4 Consultas Públicas 

ETAPA 3 

Fase de Plano de 

Metas, Ações 

Prioritárias e 

Investimentos 

 
4 Consultas Públicas 

Apresentação e 

Divulgação 

 
4 Consultas Públicas 

NO TOTAL: 24 CONSULTAS PÚBLICAS E 19 OFICINAS SETORIAIS  



• Objetivos 

 Divulgar a atualização do PRH-SF  

 Obter diagnósticos da participação social para as quatro regiões fisiográficas 

 

• Público-alvo e participação esperada 

 População indiferenciada que resida ou que trabalhe na área envolvente 

 100 pessoas em cada consulta pública  

(desejavelmente, 50 indicadas pela respetiva Câmara Consultiva Regional) 

 

• Duração: 4 horas (14:00 – 18:00)  

 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
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• Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principais resultados 

 Ficha da sessão: nível de atendimento; comentários, opiniões e sugestões dos 

participantes; principais conclusões dos momentos de debate, etc. 

 Elementos e informação dos inquéritos (se aplicados)  

CONSULTAS PÚBLICAS 
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Duração Tema Conteúdo 

30’ Recepção aos participantes Acolhimento e registro 

1h Apresentação 

Apresentação dos objetivos da sessão, 

conteúdos e dinâmica participativa 

Apresentação do PRH-SF 

30’ Coffee break (pausa) 

15’ Questões em aberto Apresentação das principais questões-

chave daquela sessão 

1h15’ Debate Debate moderado pelo orador e técnico(s) 

de apoio, em torno das questões-chave 

15’ Conclusões Conclusões do debate 

15’ Encerramento Encerramento da sessão 



• Locais e datas 

 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
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CONSULTAS PÚBLICAS NA FASE DE 

DIAGNÓSTICO - ETAPA 2 

AL01 Pirapora (MG) 14-Mar 

AL02 Três Marias (MG) 17-Mar 

AL03 Belo Horizonte (MG) 19-Mar 

BX1 Penedo (AL) 15-Mai 

BX2 Propriá (SE) 13-Mai 

BX3 Arapiraca (AL) 12-Mai 

SM01 Arcoverde (PE) 30-Mai 

SM02 Paulo Afonso (BA) 27-Mai 

SM03 Petrolina (PE) 25-Mai 

MD01 Irecê (BA) 13-Abr 

MD02 Ibotirama (BA) 15-Abr 

MD03 Carinhanha (BA) 17-Abr 



• Objetivos 

 Fortalecer os diagnósticos técnico-institucionais 

 Obter diagnósticos da participação social para as quatro regiões fisiográficas 

 

• Temas 

Saneamento | Comunidades Indígenas  | Agricultura 

Indústria/Mineração  | Hidreletricidade, navegação, pesca, turismo e lazer 

 

• Público-alvo e participação esperada 

 Representantes dos segmentos em discussão nessa região fisiográfica 

 20 participantes em cada sessão  

 

• Duração: 7 horas (inclui 1,30h de pausas) 

 

OFICINAS SETORIAIS  
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• Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principais resultados 

 Ficha da sessão: nível de atendimento; comentários, opiniões e sugestões dos 

participantes; principais conclusões dos momentos de debate, etc. 

 Fichas de focus group: registro das conclusões, notas, comentários e sugestões 

expressas em cada sessão    

 

OFICINAS SETORIAIS  
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Duração Tema Conteúdo 

30’ Recepção aos participantes Acolhimento e registro 

30’ Apresentação 
Apresentação dos objetivos da sessão, conteúdos e dinâmica 

participativa 

Apresentação do PRH-SF 

1h Apresentação técnica Apresentação do tema em análise 

30’ Coffee break (pausa) 

1,30h Focus groups Realização de grupos de trabalho para debater e analisar 

questões-chave 
1h Almoço (pausa) 

1h Focus groups Cont. grupos de trabalho para debater e analisar questões-chave 

45’ Conclusões 
Apresentação das conclusões de cada grupo 

Debate cruzado entre grupos 

Conclusões gerais 
15’ Encerramento Encerramento da sessão 



• Locais e datas 

OFICINAS SETORIAIS  
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SANEAMENTO  

AL Betim (MG) 16-Mar 

MD Montes Claros (MG) 21-Mar 

SM Juazeiro (BA) 28-Mai 

BX Poço Redondo 11-Mai 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

AL Pirapora (MG) 05-Mai 

MD B. Jesus da Lapa (BA) 06-Abr 

SM Rodelas (BA) 10-Abr 

BX P. Real do Colégio (AL) 19-Mai 

AGRICULTURA 

AL Pompéu (MG) 07-Mai 

MD Barreiras (BA) 08-Abr 

SM Petrolina (PE) 11-Abr 

BX P. Real do Colégio (AL) 19-Mai 



• Locais e datas 

 

 

OFICINAS SETORIAIS  
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HIDROELETRICIDADE, NAVEGAÇÃO, 

PESCA, TURISMO e LAZER 

AL Três Marias (MG) 18-Mar 

MD Sobradinho (BA) 11-Mar 

SM Floresta (PE) 13-Mar 

BX Piranhas (AL) 16-Mar 

INDÚSTRIA/ MINERAÇÃO  

AL Itabirito (MG) 14-Abr 

MD Caetité (BA) 16-Abr 

SM Jacobina (BA) 18-Mai 

BX Propriá (SE) 20-Mai 



ORGANOGRAMA DA EQUIPE  
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EQUIPE E ORGANOGRAMA 

• Novos profissionais agregados às equipes chave e de apoio 

propostas 

 

• Organização em 4 níveis: 

 Coordenação 

 Equipes setoriais (hidrologia, hidrogeologia, usos e demandas, qualidade das 

águas superficiais, meio físico e biótico, contexto socioeconômico e cultural, 

quadro legal e institucional, SIG) 

 Participação social  

 Suporte ao desenvolvimento do trabalho 
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Hidrologia; modelagem; 

balanço hídrico 

Hidrogeologia 

Usos e demandas 

Qualidade águas 

superficiais 

Meio físico e biótico 

Contexto 

socioeconômico e 

cultural 

Quadro legal e 

institucional 

Participação Social 
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OBRIGADO! 


