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PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos 

 SubPDC 1.1. Legislação  

 T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recupe-
ração ou uso dos recursos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 A área objeto do estudo deve estar caracterizada como área pri-
oritária no Plano de Recursos Hídricos; e 

 Previsão de minuta de norma (decreto, lei ou outros tipos de ins-
trumentos legais) relacionada ao objeto do estudo. 

 Estudo finalizado;  
 Mapas com arquivos georreferenciados (shapefiles) identifi-

cando o local objeto do estudo; e 
 Minuta de norma elaborada. 

  

 T.1.1.2. Proposição ou atualização de lei, decreto ou norma  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Existência de estudo técnico ou jurídico;  
 Previsão de minuta de instrumento legal. 

 Minuta de instrumento legal elaborada.   

  

 SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos  

 T.1.2.1. Avaliação preliminar e investigação confirmatória em áreas de deposição/disposição de resí-
duos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Observância ao Roteiro para estudo de investigação da contami-

nação em áreas de deposição de resíduos sólidos urbanos 
(CETESB)  e demais normas dos órgãos reguladores. 

 Relatório de avaliação preliminar;  
 Plano de investigação confirmatória;  
 Relatório de investigação confirmatória; e  
 Se for confirmada a contaminação, plano de investigação 

detalhado. 

  

 T.1.2.2. Diagnóstico qualitativo e/ou quantitativo de recursos hídricos superficiais e/ou subterrâ-
neos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 A área objeto do estudo deve estar caracterizada como área pri-

oritária no Plano de Recursos Hídricos. 

 Mapas com arquivos georreferenciados (shapefiles) carac-
terizando a qualidade ou quantidade; 

 Identificação das áreas críticas e seus graus de suscetibili-
dade; e  

 Propostas de intervenções ou recomendações. 

  

 T.1.2.3. Diagnóstico/Levantamento/Modelagem matemática hidrometeorológica para adaptação e 
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas relacionado aos recursos hídricos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Identificação de vulnerabilidades. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 
de estudo;  

 Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibili-
dade; 

 Definição de cenários; e 
 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.4. Diagnóstico para a prevenção ou gestão de conflitos pelo uso da água  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Histórico do conflito (em potencial ou instalado); 
 Impactos existentes ou potenciais;   
 Levantamento de normas pertinentes (decreto, lei ou outros tipos 

de instrumentos legais). 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-
zando os tipos de uso da água;  

 Inventário dos atores envolvidos; 
 Relação de posicionamentos e necessidades dos atores en-

volvidos;  
 Recomendações e diretrizes disponibilizadas às instâncias 

competentes. 
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 T.1.2.5. Estudo de determinação de recarga e reserva de aquífero  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados::   

  
 A área objeto do estudo deve estar caracterizada como área pri-

oritária no Plano de Recursos Hídricos. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-
zando as taxas de recarga;  

 Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibili-
dade; e  

 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.6. Estudo, levantamento ou diagnóstico de saneamento básico ou de abastecimento de água, 
ou esgotamento sanitário, ou drenagem ou resíduos sólidos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Descrição do(s) sistema(as) e taxa de cobertura dos serviços de 

abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou drenagem, 
ou resíduos sólidos na área de estudo. 

 Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibili-
dade;  

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas; e 
 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.7. Estudo, levantamento ou diagnóstico para caracterização, prevenção ou controle de fontes 
pontuais ou difusas de poluição dos recursos hídricos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Indícios de poluição existente ou em potencial. 

 Inventário das fontes de poluição caracterizadas;  
 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-

zando as fontes de poluição e o grau de susceptibilidade 
das sub bacias; e 

 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.8. Estudo relacionado à interferência de sistemas agroflorestais, transição agroecológica, recu-
peração ambiental, revitalização e a recuperação dos recursos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Levantamento dos corpos hídricos da área de estudo; e 
 Levantamento da legislação pertinente. 

 Demonstração quantitativa do nexo causal entre a respec-
tiva interferência e a recuperação dos recursos hídricos 
(quali/quanti); 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas temáticos;  
 Banco de dados; e  
 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.9. Estudo relacionado a soluções baseadas na Natureza (SbN), que contribuam para proteção, 
preservação, recuperação e gestão dos recursos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Diagnóstico preliminar do uso e ocupação da área de estudo; 
 Diagnóstico preliminar dos recursos hídricos da área de estudo; 
 Legislação pertinente. 

 Comparativo de custo de implementação, manutenção e 
vida útil entre SbN e infraestrutura cinza; 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas temáticos 
identificando áreas passíveis de intervenção; e 

 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.10. Estudo sobre condições de entrega em exutórios de UGRHIs, considerando aspectos quali-
quantitativos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Diagnóstico da rede de monitoramento quali-quantitativo; 
 O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor com-

petente ou instituição que possua Termo de Cooperação firmado 
com órgão gestor competente. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-
zando os tipos de uso da água e os pontos de entrega; 

 Proposta de condições de entrega, com previsão de instala-
ção de pontos de monitoramento nos exutórios com parâ-
metros qualitativos e quantitativos; e  

 Propostas de intervenção ou recomendações. 
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 T.1.2.11. Estudo, levantamento, diagnóstico para subsidiar projetos de PSA  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo;  
 Diagnóstico preliminar dos recursos hídricos; 
 Métodos de valoração;  
 Custos de implantação, manutenção, monitoramento e remune-

ração por serviços ecossistêmicos;  
 Fontes potenciais de financiamento; e 
 Legislação pertinente. 

 Nexo causal entre o PSA da área de estudo e a conservação 
ou recuperação dos recursos hídricos;  

 Identificação de áreas passíveis de intervenção; 
 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-

zando área de estudo; e  
 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.12. Estudos para a inovação e modernização tecnológica aplicada ao uso sustentável, proteção 
e à segurança hídrica dos mananciais superficiais ou subterrâneos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo;  
 Diagnóstico preliminar dos mananciais; e 
 Diagnóstico preliminar da rede de monitoramento. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas dos ma-
nanciais e respectivos pontos de monitoramento (atuais e 
previstos); e  

 Propostas de intervenção ou recomendações; e  
 Estimativa de investimento e de operação. 

  

 T.1.2.13. Investigação detalhada, avaliação de risco à saúde humana e plano de intervenção em 
áreas de deposição ou disposição de resíduos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Avaliação preliminar e investigação confirmatória. 

 Relatório de investigação detalhada;  
 Avaliação de risco à saúde humana;  
 Plano de intervenção, contendo as medidas necessárias 

para o gerenciamento da área contaminada; e  
 Estimativa de investimento. 

  

 T.1.2.14. Mapeamento de áreas suscetíveis a processos erosivos e deslizamentos  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo; e 
 Diagnóstico preliminar dos recursos hídricos. 

 Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibili-
dade; 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-
zando riscos e perigos; e 

 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.15. Modelagem matemática qualitativa e/ou quantitativa de recursos hídricos superficiais e/ou 
subterrâneos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Banco de dados. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas;  
 Definição de cenários; 
 Disponibilização do modelo utilizado acompanhado de ma-

nual de utilização; e  
 Propostas de intervenção ou recomendações. 

  

 T.1.2.16. Planejamento territorial com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recur-
sos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo; 
 Diagnóstico preliminar dos recursos hídricos; 
 Estratégias para participação popular e do poder público; e 
 Temas a serem analisados. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas identifi-
cando áreas passíveis de intervenção;  

 Definição de cenários; 
 Prioridade de ação; 
 Metas; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 
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 T.1.2.17. Plano de integração e/ou compatibilização de planos existentes  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Relação de planos existentes; 
 Termo de Cooperação entre atores envolvidos. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas identifi-
cando as áreas de sobreposição dos planos; 

 Identificação de aspectos convergentes e divergentes dos 
planos;  

 Prioridade de ação; 
 Metas; 
 Plano de ação; 
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 

  

 T.1.2.18. Plano de restauração ecológica  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Observância a roteiro técnico disponibilizado no portal do 
SIGRH. 

 Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo; 
 Diagnóstico preliminar dos recursos hídricos; e 
 Legislação pertinente. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 
passíveis de intervenção; 

 Prioridade de ação; 
 Metas; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 

  

 T.1.2.19. Plano de saneamento básico ou de abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou 
drenagem ou resíduos sólidos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Estudo, levantamento ou diagnóstico preliminar; 
 Observância às normas e legislação pertinente. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 
passíveis de intervenção; 

 Definição de cenários;  
 Prioridade de ação; 
 Metas para a universalização do serviço; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 

  

 T.1.2.20. Plano de segurança hídrica quantitativo e/ou qualitativo  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 
passíveis de intervenção; 

 Definição de cenários;  
 Prioridade de ação; 
 Metas para a universalização do serviço; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 
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 T.1.2.21. Plano diretor de controle de perdas  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 
passíveis de intervenção; 

 Definição de cenários;  
 Prioridade de ação; 
 Metas; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 

  

 T.1.2.22. Planos para uso racional da água ou Reúso  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 
passíveis de intervenção; 

 Definição de cenários;  
 Prioridade de ação; 
 Metas; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 

  

 T.1.2.23. Plano de comunicação Social de Comitê de Bacia Hidrográfica  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Público alvo;  
 Proposição de metodologia;  
 Descrição das metas e atividades; e 
 Estratégias de comunicação para divulgação. 

 Plano de Comunicação Social do Comitê de Bacias Hidro-
gráficas.   

 T.1.2.24. Plano diretor para a prevenção e contenção de processos erosivos  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar e mapeamento. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 
passíveis de intervenção; 

 Definição de cenários;  
 Prioridade de ação; 
 Metas; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 

  

  

 T.1.2.25. Programas de educação ambiental de bacias ou regiões hidrográficas  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Atendimento às deliberações específicas do CRH; 
 Plano de Recursos Hídricos como referência; e 
 Estratégias de comunicação e divulgação. 

 Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica 
aprovado.   
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PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

 SubPDC 2.1. Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação  

 T.2.1.1. Elaboração ou atualização de planos de recursos hídricos  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Atendimento às normas referentes à elaboração dos planos. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas;  
 Definição de cenários; 
 Recomendações; 
 Plano de ação; 
 Prioridades de ação; e 
 Programa de investimentos. 

  

 T.2.1.2. Elaboração do relatório de situação  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Atendimento às normas referente à elaboração dos relatórios de 

situação. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas;  
 Indicadores; 
 Ajustes realizados no plano de recursos hídricos e respecti-

vas justificativas; 
 Ajustes realizados no plano ação e programa de investimen-

tos e respectivas justificativas. 

  

 T.2.1.3. Demais relatórios afetos à avaliação e acompanhamento do SIGRH  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Atendimento às normas pertinentes. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas;  
 Indicadores; e 
 Recomendações pertinentes. 

  

  

 SubPDC 2.2. Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos  

 T.2.2.1. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção e atualização de sistema de fiscaliza-
ção de outorgas de direito de uso de recursos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Diagnóstico preliminar; 
 Identificação de sistemas existentes; e 
 O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor ou 

Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de São 
Paulo. 

 Sistema de fiscalização atualizado e em operação.   

 T.2.2.2. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção e atualização de sistema para geren-
ciamento de outorgas de direito de uso de recursos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Diagnóstico preliminar; 
 Identificação de sistemas existentes; e 
 O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor com-

petente ou instituição que possua Termo de Cooperação firmado 
com órgão gestor competente. 

 Sistema de outorga atualizado e em operação.   

 T.2.2.3. Suporte às ações de fiscalização de outorgas de direito de uso de recursos hídricos  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Diagnóstico preliminar; e 
 O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor com-

petente ou instituição que possua Termo de Cooperação firmado 
com órgão gestor competente. 

 Ações de fiscalização executadas; e 
 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas das áreas 

fiscalizadas. 
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 SubPDC 2.3. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos   

 T.2.3.1. Estudo de fundamentação para revisão de valores, critérios ou procedimentos para cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos 

 

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Cobrança implantada.  Estudo realizado.   

 T.2.3.2. Desenvolvimento ou atualização, implantação, manutenção de sistema de gerenciamento da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Diagnóstico preliminar; 
 Identificação de sistemas existentes;  
 O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor ou 

Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de São 
Paulo. 

 Sistema de outorga do DAEE integrado ao sistema de licen-
ciamento da CETESB implantado e operando.   

 T.2.3.3. Desenvolvimento ou atualização de cadastro específico para cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos 
 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Diagnóstico preliminar; 
 Identificação de sistemas existentes;  
 Cadastros de outorgas de direito de uso e cargas poluidoras. 
 O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor ou 

responsável pela coordenação do SIGRH. 

 Cadastro específico implantado e operacional para o 
DAEE, CETESB, Agências de Bacias e usuários de recur-
sos hídricos. 

  

  

 SubPDC 2.4. Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade   

 T.2.4.1. Monitoramento específico quali quantitativo dos recursos hídricos para subsidiar a revisão 
do enquadramento 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar do monitoramento existente 

 Banco de dados;  
 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-

zando os pontos de monitoramento; 
 Diagnóstico quali-quantitativo das águas e uso do solo; e 
 Conclusões e Recomendações. 

  

 T.2.4.2. Estudo de fundamentação ou atualização de enquadramento  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico quali-quantitativo das águas e uso do solo. 

 Inventário das fontes de poluição; 
 Diagrama unifilar com vazões de referência, cargas e fontes 

de poluição; 
 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas caracteri-

zando as fontes de poluição e o grau de susceptibilidade do 
corpo hídrico; e 

 Plano de efetivação do enquadramento contendo ações, 
responsáveis e metas. 

  

 T.2.4.3. Acompanhamento do plano de efetivação do enquadramento  

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Plano de efetivação do enquadramento.  Relatório de acompanhamento.   
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SubPDC 2.5. Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos 

hídricos  
 

 T.2.5.1. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção ou atualização de sistema de alerta  

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

  
 Competência legal do proponente ou Termo de Cooperação com 

órgão competente. 
 Sistema de alerta implantado e em operação.   

 T.2.5.2. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistema de informação e/ou 
de suporte à decisão (SSD) 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Competência legal do proponente ou Termo de Cooperação com 

o órgão competente. 

 Sistema de informação implantado e em operação; e/ou 
 Sistema de suporte à decisão (SSD) em operação   

 T.2.5.3. Implantação, manutenção, modernização e ampliação de rede de monitoramento quali-

quantitativo 
 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Utilizar diretrizes de Plano de monitoramento. 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas espaciali-
zando a rede pré-existente e a ampliada e seus respectivos 
postos; 

 Inventário da rede de monitoramento; 
 Banco de dados primários disponibilizado em sistema de in-

formação aberto; e 
 Subsídios às Salas de Situação ou boletins informativos dis-

ponibilizados ao público e às instâncias competentes. 

  

 T.2.5.4. Plano de rede de monitoramento  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar. 

 Diagnóstico com inventário da rede existente, identificando 
postos operantes e não operantes e respectivas causas; 

 Arquivos georreferenciados (shapefiles) e mapas espaciali-
zando a rede existente; 

 Definição de áreas prioritárias para o monitoramento; 
 Prioridade de ação; 
 Metas; 
 Plano de ação; 
 Estimativas de investimento;  
 Banco de dados alfanuméricos; e 
 Recomendações. 

  

  

 SubPDC 2.6. Gestão integrada dos recursos hídricos   

 
T.2.6.1. Estudos e ações de responsabilidade do segmento estado e/ou Agências de Bacias decorren-
tes de Termos de Cooperação, Acordos e ajustes congêneres envolvendo o Estado de São Paulo, es-
tados vizinhos e/ou a União 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Ajuste celebrado; 
 Demonstração da efetiva contribuição ao fortalecimento do pla-

nejamento e/ou da gestão integrada. 

 Estudos e ações executadas.   
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T.2.6.2. Estudos e ações de responsabilidade de entidades representativas de usuários de recursos 
hídricos, organizações civis e instituições públicas e privadas de pesquisa e desenvolvimento tecno-
lógico, decorrentes de Termos de Cooperação, Acordos e ajustes congêneres envolvendo o Estado de 
São Paulo, estados vizinhos e/ou a União 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Ajuste celebrado; 
 Demonstração da efetiva contribuição ao fortalecimento do pla-

nejamento e/ou da gestão integrada. 

 Estudos e ações executadas.   

  

 SubPDC 2.7. Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias   

 T.2.7.1. Infraestrutura de apoio ao funcionamento dos órgãos do CORHI e das Secretarias Executivas 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Diagnóstico preliminar; e 
 O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor ou 

Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de São 
Paulo. 

 Infraestrutura adequada às necessidades do SIGRH.   
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PDC 3. Qualidade das Águas 

 SubPDC 3.1. Esgotamento sanitário  

 T.3.1.1. Projeto (básico e/ou executivo) de obras lineares (rede coletora de esgotos, emissário por 
gravidade, interceptores ou coletor tronco) 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Descritivo do sistema existente identificando a localização do 
empreendimento;  

 Relação dos produtos e peças gráficas; e 
 Observar as restrições para financiamento de rede coletora 

(itens 14.6.1 e 14.7 do MPO). 

 Projeto básico e/ou executivo hidráulico;  
 Memorial descritivo e de cálculo;  
 Projeto geotécnico e de fundações;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos; e  
 Termo de Referência para contratação. 

  

 T.3.1.2. Execução de obras lineares (rede coletora, emissário por gravidade, interceptores ou coletor 
tronco) 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Projeto básico e/ou executivo; 
 Memorial Descritivo; Pacote técnico incluindo especificações 

técnicas dos materiais/equipamentos;  
 Licenças ambientais e outorgas exigíveis;  
 Documento de posse do terreno ou autorização de uso; e 
 Observar as restrições para financiamento de rede coletora 

(itens 14.6.1 e 14.7 do MPO). 

 Obras concluídas e em operação.   

 T.3.1.3. Projeto (básico e/ou executivos) de reformas, melhorias ou obras localizadas (EEE-Estação 
Elevatória de Esgoto e/ou ETE- Estação de tratamento de Esgoto) 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Descritivo do sistema existente identificando a localização do 

empreendimento; e  
 Relação dos produtos e peças gráficas. 

 Projeto básico/executivo hidráulico;  
 Memoriais descritivos e de cálculo;  
 Planta de localização; 
 Desenhos com plantas e cortes;  
 Projeto estrutural;  
 Projeto elétrico;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos; e  
 Termo de Referência para contratação. 

  

 T.3.1.4. Execução de reformas, melhorias ou obras de EEE e/ou ETE  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Projeto básico e/ou executivo; 
 Memorial Descritivo;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materi-

ais/equipamentos;  
 Licenças ambientais e outorgas exigíveis; e 
 Documento de posse do terreno ou autorização de uso. 

 Obras concluídas e em operação.   

 T.3.1.5. Projeto de sistema de automação de operação de EEE e/ou ETE  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Descritivo do sistema existente identificando a localização do 

empreendimento; e  
 Relação dos produtos e peças gráficas. 

 Projeto do Sistema de Automação de Operação de (EEE 
e/ou ETE);  

 Memorial descritivo e de cálculo;  
 Desenhos com plantas e cortes;  
 Diagramas unifilares;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamento; e  
 Termo de Referência para contratação. 
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 T.3.1.6. Projeto de sistema de tratamento de lodo de ETE ou ETA  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Descritivo do sistema existente;  
 Situação operacional atual;  
 e Relação de produtos e peças gráficas. 

 Projeto básico/executivo hidráulico;  
 Memoriais descritivos e de cálculo;  
 Planta de localização; 
 Desenhos com plantas e cortes;  
 Projeto estrutural;  
 Projeto elétrico;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos; e  
 Termo de Referência para contratação. 

  

 T.3.1.7. Execução de sistema de tratamento de lodo de ETE ou ETA  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Projeto básico e/ou executivo detalhando o sistema existente e 
o pretendido;  

 Memorial descritivo;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materi-

ais/equipamentos;  
 Licenças ambientais e outorgas exigíveis; e  
 Documento de posse do terreno ou autorização de uso. 

 Sistema implantado e em operação.   

 T.3.1.8. Serviços de limpeza, remoção e desaguamento de lodo de sistemas de tratamento por lagoas  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Levantamento batimétrico incluindo desenhos das seções levan-
tadas;  

 Estimativa do volume de lodo acumulado;  
 Projeto do sistema de remoção e desaguamento do lodo;  
 Projeto da área de disposição do lodo; e  
 Memorial descritivo dos serviços. 

 Lagoas com volume útil recuperado; e  
 Levantamento batimétrico realizado incluindo desenhos das 

seções levantadas após a execução dos serviços. 
  

  

 SubPDC 3.2. Áreas contaminadas e poluição difusa  

 T.3.2.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de recuperação de áreas contaminadas  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Relatório de investigação conforme definido pelo órgão ambien-

tal. 

 Projeto básico/executivo;  
 Memorial descritivo e de cálculo;  
 Projeto estrutural;  
 Plantas e perfis quando pertinentes;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.3.2.2. Execução de serviços, obras ou ações de recuperação de áreas contaminadas  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Projeto básico e/ou executivo;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materi-

ais/equipamentos;  
 Licenças ambientais e outorgas exigíveis;  
 Documento de posse do terreno ou autorização de uso. 

 Processo de recuperação implementado   
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 T.3.2.3. Projetos (básicos e/ou executivos) para contenção, remoção e tratamento da poluição di-
fusa 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Relatório de qualidade das águas. 

 Projeto básico/executivo;  
 Memorial descritivo e de cálculo;  
 Projeto estrutural;  
 Plantas e perfis quando pertinentes;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.3.2.4. Execução de serviços, obras ou ações para contenção, remoção, e tratamento da poluição 
difusa 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Projeto básico e/ou executivo;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materi-

ais/equipamentos;  
 Licenças ambientais e outorgas exigíveis;  
 Documento de posse do terreno ou autorização de uso. 

 Processo de recuperação implementado.   

  

 SubPDC 3.3. Manejo e disposição de resíduos sólidos  

 T.3.3.1. Projeto (básico e/ou executivo) de aterros sanitários para disposição de resíduos sólidos do-
miciliares 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar. 

 Memoriais descritivo e de cálculo;  
 Planta de localização;  
 Sondagens do terreno;  
 Desenhos detalhados com planta, cortes e perfis;  
 Projeto Geotécnico;  
 Pacote Técnico incluindo especificações técnicas de mate-

riais e equipamentos. 

  

 T.3.3.2. Projeto (básico e/ou executivo) de Implantação, ampliação ou reforma de sistema de trata-
mento de chorume de aterro sanitário 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Diagnóstico preliminar; 
 Estimativa de produção de chorume; e 
 Localização do empreendimento na área do aterro sanitário. 

 Memoriais descritivo e de cálculo;  
 Planta de localização;  
 Sondagens do terreno;  
 Desenhos detalhados com planta, cortes e perfis;  
 Projeto Geotécnico;  
 Pacote Técnico incluindo especificações técnicas de mate-

riais e equipamentos. 

  

 T.3.3.3. Execução de Implantação, ampliação ou reforma de aterro sanitário e/ou tratamento de cho-
rume 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Existência de projeto básico e/ou executivo;  
 Memorial descritivo;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materi-

ais/equipamentos;  
 Licenças ambientais; e  
 Documento de posse do terreno ou autorização de uso. 

 Obra concluída.   
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 T.3.3.4. Implantação, ampliação ou reforma de unidades de tratamento de resíduos sólidos (compos-
tagem, reciclagem, incineração) associadas ou não a unidade de transbordo 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Projeto básico/executivo detalhado da unidade de tratamento de 
resíduos sólidos;  

 Memorial descritivo;  
 Desenhos detalhados com plantas e cortes;  
 Projetos de fundações e estrutura; e de instalações hidráulico-

sanitárias e elétricas, no que couber;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas de materiais e 

equipamentos; e 
 Programa de utilização da unidade. 

 Unidades implantadas e em operação.   

  

 SubPDC 3.4. Intervenções em corpos d’água  

 T.3.4.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de intervenção direta nos corpos hídricos  para recupera-
ção da qualidade da água 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Diagnóstico preliminar. 

 Projeto de intervenção;  
 Memorial descritivo e de cálculo;  
 Desenhos com plantas e cortes; e 
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.3.4.2. Obras/serviços de intervenção direta nos corpos hídricos  para recuperação da qualidade da 
água 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Existência de projeto básico e/ou executivo;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materi-

ais/equipamentos;  
 Licenças ambientais e outorgas exigíveis; e  
 Documento de posse do terreno ou autorização de uso. 

 Serviço/obras concluídos e em operação.   
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PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos 

 SubPDC 4.1. Controle de processos erosivos  

 T.4.1.1. Projetos (básicos e/ou executivos) para prevenção e controle de processos erosivos, tais 
como ravinas, voçorocas e deslizamentos 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Plano diretor com identificação de prioridade da intervenção. 

 Projeto básico/executivo hidráulico;  
 Memoriais descritivos e de cálculo;  
 Planta de localização, desenhos com plantas e cortes;  
 Projeto estrutural se pertinente;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 

T.4.1.2. Obras/serviços para prevenção e controle de processos erosivos, tais como ravinas, voçoro-
cas e deslizamentos, envolvendo muros de proteção, escadas de dissipação, componentes do sistema 
de drenagem, curvas de nível, terraceamento, sumidouro, readequação de estradas rurais, dentre 
outros 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Plano diretor com identificação de prioridade da intervenção; e 
 Projeto básico/executivo. 

 Obras/serviços concluídos.   

 T.4.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) para  proteção e/ou contenção de margens de curso 
d´água 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Estudo preliminar. 

 Projeto básico/executivo;  
 Memoriais descritivos e de cálculo;  
 Planta de localização, desenhos com plantas e cortes;  
 Projeto estrutural;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d´água  

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Projeto básico/executivo.  Obras/serviços concluídos.   

 T.4.1.5. Projetos (básicos e/ou executivos) de desassoreamento de curso d'água  

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Estudo preliminar. 

 Projeto básico/executivo;  
 Memoriais descritivos e de cálculo;  
 Planta de localização, desenhos com plantas e cortes; e 
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.4.1.6. Obras/serviços de desassoreamento em curso d´água   

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Estudos específicos; e/ou  
 Projeto básico/executivo. 

 Obras/serviços concluídos.   
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 SubPDC 4.2. Soluções baseadas na natureza  

 T.4.2.1. Projeto  executivo de proteção e recuperação de sistemas aquáticos  continentais, insulares 
e/ou estuarino-lagunares visando proteção dos recursos hídricos e eventuais infraestruturas 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Diagnósticos e levantamentos da área de interesse relevante;  
 Utilização de espécies nativas do bioma quando houver plantio;  
 Proposta de intervenção; e 
 Memória de cálculo detalhada. 

 Projeto executivo elaborado.   

 T.4.2.2. Implantação de projeto de proteção e recuperação de sistemas aquáticos continentais, insu-
lares e/ou estuarino-lagunares visando proteção dos recursos hídricos e eventuais infraestruturas 

 

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Projeto executivo.  Projeto implantado.   

 T.4.2.3. Projeto executivo de restauração ecológica (incluindo eventual implantação e manutenção 
de viveiro de mudas) 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) 
corpo(s) d'água; 

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados; 

 Diagnóstico preliminar;  
 Cadastramento de interessados;   
 Utilização de espécies nativas do bioma  quando houver plantio. 

 Diagnóstico das áreas dos proprietários interessados, in-
cluindo análise de solo; 

 Projeto executivo elaborado, contendo memória de cál-
culo que contemple todas as propriedades, orçamento e 
cronograma de execução . 

  

 T.4.2.4. Execução de restauração ecológica  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) 
corpo(s) d'água; 

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados; 

 Projeto executivo de restauração ecológica; 
 Inscrição no CAR; 
 Termo de compromisso dos proprietários; 
 Área mínima de 5 ha. 

 Área restaurada.   

 
T.4.2.5. Projetos executivos de sistemas agroflorestais biodiversos e sucessionais, com espécies na-
tivas incluídas no consórcio 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) 
corpo(s) d'água; 

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados; 

 Área mínima de 5 ha, contígua ou não;  
 Espécies nativas incluídas no consórcio; e 
 Em APP, apenas quando abranger propriedades de agricultores 

familiares. 

 Projeto Executivo contendo:  
o Diagnóstico das áreas;  
o Projetos de SAF cada propriedade, elaborado em con-

junto com os proprietários, com lista e quantitativos de 
espécies e desenho; 

o Memória de cálculo de cada propriedade; 
o Especificações das aquisições; e  
o Estratégias de assistência técnica e monitoramento. 
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 T.4.2.6. Implantação de sistemas agroflorestais biodiversos, sucessionais e com espécies nativas in-
cluídas no consórcio 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) 
corpo(s) d'água; 

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados;  

 Projetos de SAF de cada propriedade, elaborados com participa-
ção dos proprietários, com lista e quantitativos de espécies e de-
senho;  

 Memória de cálculo de cada propriedade;  
 Área mínima de 5 ha, contígua ou não;  
 Diagnóstico ambiental, incluindo análise de solo;  
 Divulgação, mobilização; cadastramento de interessados;  
 Anuência dos proprietários e inscrições no CAR;  
 Em APP, apenas quando abranger propriedades de agricultores 

familiares; 
 Assistência técnica ou capacitação; 
 Manutenção e monitoramento do plantio. 

 SAF implantado com registro em relatório final conclusivo.   

 T.4.2.7. Projeto executivo voltado ao fortalecimento da agroecologia  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) 
corpo(s) d'água; 

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados; 

 Diagnóstico das áreas. 

 Projeto executivo elaborado incluindo estratégias de assis-
tência técnica e monitoramento; e 

 Plano de ação elaborado com os proprietários. 
  

 T.4.2.8. Implantação de projeto e/ou serviço voltado ao fortalecimento da agroecologia  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) 
corpo(s) d'água; 

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados; 

 Projeto executivo; 
 Anuência dos proprietários e inscrição das propriedades no 

CAR; 
 Estratégia de assistência técnica, manutenção e monitoramento; 

e  
 Especificações das aquisições. 

 Projeto e/ou serviço executado   

 T.4.2.9. Projetos executivos de prevenção e controle de erosão e assoreamento que integrem enge-
nharia civil e soluções baseadas na natureza (SbN) 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados; 

 Diagnóstico ambiental da área da bacia de contribuição; 
 Inclusão de espécies nativas do bioma. 

 Projeto executivo elaborado.   

 T.4.2.10. Implantação de projeto de prevenção e controle de erosão e assoreamento que integrem 
engenharia civil e soluções baseadas na natureza (SbN). 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Projeto executivo. 
 Projeto implantado; e  
 Plano de monitoramento e manutenção.   
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T.4.2.11. Projeto executivo de aumento das áreas permeáveis e/ou redução do escoamento superfi-
cial por meio de implantação de estrutura verde  - parques lineares, corredores ecológicos,  substi-
tuição de pavimentos, arborização, bosques urbanos, entre outros 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Diagnósticos e levantamentos da área de interesse relevantes; 
 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-

mente beneficiados; 
 Inclusão de espécies nativas do bioma; e 
 Divulgação, mobilização e cadastramento de interessados (pro-

prietários, parceiros e vizinhos no caso de intervenções urba-
nas). 

 Projeto executivo elaborado.   

 
T.4.2.12. Implantação de projeto para o aumento das áreas permeáveis e/ou redução do escoa-
mento superficial por meio de implantação de estrutura verde  - parques lineares, corredores ecoló-
gicos,  substituição de pavimentos, arborização, bosques urbanos, entre outros 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Projeto executivo; 
 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-

mente beneficiados; 
 Inclusão de espécies nativas do bioma;  
 Divulgação e mobilização;  
 Anuência dos proprietários e inscrição das propriedades no 

CAR, quando couber; e  
 Arranjo para execução e governança. 

 Projeto implantado.   

 T.4.2.13. Projeto executivo de pagamento por serviços ambientais relacionados a água  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) 
corpo(s) d'água; 

 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-
mente beneficiados; 

 Diagnóstico ambiental. 

 Projeto executivo de PSA incluindo no que couber; 
 Identificação de fontes de financiamento;  
 Estratégia de divulgação e mobilização de proprietários;  
 Plano de ação/cronograma;  
 Custos de intervenções/recuperação de áreas;  
 Estratégia de assistência técnica;  
 Modelos de contratos, valor de remuneração;  
 Modelo de edital de chamada para interessados;  
 Monitoramento da implantação;  
 Suporte a gestão do PSA. 

  

  

 SubPDC 4.3. Proteção de mananciais  

 
T.4.3.1. Estruturação e implementação de sistemas integrados de fiscalização Estado-municípios em 
mananciais e respectivas áreas de contribuição, incluindo ações preventivas e eventual viabilização 
de infra estrutura 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Diagnóstico ambiental e da estrutura dos órgãos e entidades en-
volvidos (recursos humanos, materiais, legislação, autuações);  

 Priorização das áreas e ações relevantes;  
 Plano de Ação. 

 Instrumentos de cooperação formalizados; 
 Grupos de fiscalização integrada estruturados;  
 Infraestrutura instalada, se necessária; 

  

 T.4.3.2. Implantação e fortalecimento da fiscalização em mananciais e respectivas áreas de contri-
buição, incluindo ações preventivas e corretivas 

 

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Plano de fiscalização integrada Estado-Município.  Ação de fiscalização realizada.   

  

  

  



 
Anexo 2 ao MPO/Investimento, do FEHIDRO        Pág. 18 de 22 

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento (*) 

     

 

(*) As Tipologias decorrem de cada PDC e dos Sub PDCs, conforme respectivas descrições e área de abran-

gência constantes do Anexo 1 do MPO. 

PDC 5. Gestão da Demanda 

 SubPDC 5.1. Controle de perdas em sistemas de abastecimento  

 T.5.1.1. Elaboração de Projeto de setorização da rede de abastecimento de água  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Plano Diretor de Controle de Perdas, contendo: 
o Diagnóstico do sistema existente; 
o Planta do sistema existente com cadastro e detalhamento da 

rede de distribuição; 
o Resultados de medição de vazão e pressão para o início do 

estudo;  
o Descritivo dos setores de abastecimento incluindo número de 

ligações e demandas;  
o Memorial de cálculo da setorização;  
o Descritivo e estimativa de custos das ações necessárias para 

a implantação da setorização; e 
o Desenhos detalhados. 

 Projeto elaborado.   

 T.5.1.2. Execução da setorização de rede de abastecimento de água  

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Projeto de Setorização da rede de abastecimento.  Setorização de rede de água implantada.   

 T.5.1.3. Fornecimento e instalação de hidrômetros  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Plano diretor de controle de perdas; e 
 Quantificação e localização dos imóveis a serem atendidos. 

 Hidrômetros instalados e em operação; 
 Quantificação e localização dos imóveis atendidos com nú-

mero de identificação dos hidrômetros instalados; e 
 Localização geográfica da região atendida (Lat/Long). 

  

 T.5.1.4. Fornecimento e instalação de macromedidores  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Plano diretor de controle de perdas; 
 Planta com a localização dos macromedidores a serem instala-

dos; e 
 Desenhos detalhados com plantas e cortes da instalação dos 

macromedidores. 

 Macromedidores instalados e em operação; 
 Relação dos logradouros atendidos, com número de identi-

ficação dos macromedidores instalados; e 
 Localização geográfica dos macromedidores (Lat/Long). 

  

 T.5.1.5. Pesquisas de vazamentos na rede  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  

 Plano diretor de controle de perdas; 
 Planta do sistema existente com localização, informações sobre 

ocorrência e reparos de vazamentos na área de projeto;  
 Identificação dos trechos/áreas a serem pesquisados, incluindo 

extensão, diâmetro e material da rede, e metodologia dos servi-
ços de pesquisa de vazamentos. 

 Relatório com medições de vazão e pressão;  
 Identificação dos trechos pesquisados, dos pontos de vaza-

mentos detectados e dos serviços de reparos executados. 
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 SubPDC 5.2. Racionalização de uso  

 T.5.2.1. Execução de programa de uso racional de água  

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  

 Planos para uso racional da água, contendo: 
o Identificação do estabelecimento; 
o Estimativa do número de usuários; 
o Descritivo do sistema hidráulico-sanitário;  
o Volume de água consumido e informações sobre a ocorrência 

de vazamentos; 
o Plano de ação; e 
o Especificações técnicas de materiais/equipamentos. 

 Programa executado.   

 T.5.2.2. Implantação de sistema de aproveitamento de água de chuva  

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Projeto (básico e/ou executivo).  Sistema instalado e em operação   

  

 SubPDC 5.3. Reúso  

 T.5.3.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de sistema de Reúso de água ou efluente  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Características qualitativas e quantitativas da água ou efluente; 
 Vazões e atividades onde se pretende o Reúso. 

 Projeto básico/executivo hidráulico com memoriais descriti-
vos e de cálculo; 

 Planta de localização, desenhos detalhados com plantas e 
cortes;  

 Projeto Estrutural e Elétrico, quando couber; e 
 Pacote Técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.5.3.2. Implantação de sistema de Reúso de água ou efluente  

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Projeto básico/executivo.  Sistema implantado e operando.   
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PDC 6. Abastecimento e Segurança Hídrica 

 SubPDC 6.1. Captação de recursos hídricos  

 T.6.1.1. Projetos (básicos e/ou executivos) para captação e/ou adução de recursos hídricos subter-
râneos do poço até o reservatório 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Plano diretor de saneamento ou diagnóstico preliminar compatí-

vel com a finalidade de uso. 

 Projeto básico/executivo hidráulico com memoriais descriti-
vos e de cálculo; 

 Planta de localização, desenhos detalhados com plantas e 
cortes;  

 Projeto Estrutural e Elétrico, quando couber; e 
 Pacote Técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.6.1.2. Obras/serviços para captação e/ou adução de recursos hídricos subterrâneos do poço até o 
reservatório 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Projeto (básico e/ou executivo); e 
 Outorga de direito de uso. 

 Captação e/ou adução em operação.   

 T.6.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) para captação e/ou adução de recursos hídricos superfi-
ciais do corpo d'água até o sistema de tratamento ou local do uso pretendido 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Plano diretor de saneamento ou diagnóstico preliminar compatí-

vel com a finalidade de uso. 

 Projeto básico/executivo hidráulico com memoriais descriti-
vos e de cálculo; 

 Planta de localização, desenhos detalhados com plantas e 
cortes;  

 Projeto Estrutural e Elétrico, quando couber; e 
 Pacote Técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.6.1.4. Obras/serviços para captação e/ou adução de recursos hídricos superficiais do corpo d'água 
até o sistema de tratamento ou local do uso pretendido 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Projeto (básico e/ou executivo); e 
 Outorga de direito de uso. 

 Captação e/ou adução em operação.   

  

 SubPDC 6.2. Regularização de vazão de cursos d'água  

 T.6.2.1. Projetos (básicos e/ou executivos) para construção, ampliação ou recuperação  de barra-
mento, cisterna, açude ou outras formas de captação 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

  
 Plano diretor de saneamento ou diagnóstico preliminar compatí-

vel com a finalidade de uso. 

 Projeto básico/executivo hidráulico com memoriais descriti-
vos e de cálculo; 

 Planta de localização, desenhos detalhados com plantas e 
cortes;  

 Projeto Estrutural e Elétrico, quando couber; e 
 Pacote Técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.6.2.2. Obras/serviços para construção, ampliação ou recuperação de barramento, cisterna, açude 
ou outras formas de captação 

 

  Condicionantes para propostas: Produto esperado:   

  
 Projeto executivo; e  
 Outorga de interferência. 

 Obra concluída e em operação.   
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PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos 

 
SubPDC 7.1. Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de 

inundações e alagamentos 
 

 T.7.1.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços 
de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros) 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Plano diretor de drenagem ou macrodrenagem. 

 Projeto básico/executivo hidráulico;  
 Memoriais descritivos e de cálculo;  
 Planta de localização, desenhos com plantas e cortes;  
 Projeto estrutural se pertinente;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, 
pavimentação com material drenante entre outros). 

 

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Projeto (básico e/ou executivo).  Obras e/ou serviços concluídos.   

 T.7.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) de macrodrenagem (canalizações, retificações, traves-
sias  entre outros). 

 

  Condicionante para propostas: Produtos esperados:   

   Plano diretor de macrodrenagem. 

 Projeto básico/executivo hidráulico;  
 Memoriais descritivos e de cálculo;  
 Planta de localização, desenhos com plantas e cortes;  
 Projeto estrutural se pertinente;  
 Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos mate-

riais/equipamentos. 

  

 T.7.1.4. Obras/serviços de macrodrenagem (canalizações, retificações, travessias entre outros)  

  Condicionante para propostas: Produto esperado:   

   Projeto (básico e/ou executivo).  Obras e/ou serviços concluídos.   

  

 SubPDC 7.2. Ações estruturais para mitigação dos efeitos de escassez hídrica  

 
T.7.2.1. Obras/serviços emergenciais ou temporários para uso dos recursos hídricos (captação de 
volume morto, instalação de bombas em níveis não operacionais, construção de reservatório tempo-
rário, construção de soleiras dentre outros). 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Situação de escassez hídrica, calamidade ou emergência decla-

rada pelo órgão competente; 
 Estudo técnico. 

 Obras e/ou serviços concluídos; e 
 "As built"   
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PDC 8. Capacitação e comunicação social 

 SubPDC 8.1. Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos  

 T.8.1.1. Organização de congressos, simpósios, workshops e eventos afins voltados a gestão dos re-
cursos hídricos 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Constar em programa de educação ambiental ou Plano de ca-

pacitação aprovados pelos colegiados; 
 Estratégias de comunicação e divulgação. 

 Evento realizado; e 
 Materiais produzidos.   

 T.8.1.2. Organização de capacitação (cursos formais) em gestão de recursos hídricos voltada a técni-
cos, profissionais e/ou educadores 

 

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Constar em programa de educação ambiental ou Plano de capa-

citação aprovados pelos colegiados; 
 Estratégias de comunicação e divulgação. 

 Curso realizado; e 
 Materiais produzidos.   

  

 
SubPDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidro-

gráficas 
 

 T.8.2.1. Processos formativos de educação voltados à gestão dos recursos hídricos para a sociedade  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Constar em programa de educação ambiental ou Plano de capa-

citação aprovados; 
 Estratégias de comunicação e divulgação. 

 Processos formativos realizados; e 
 Materiais produzidos.   

  

 
SubPDC 8.3. Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão 

de recursos hídricos 
 

 T.8.3.1. Campanha educativa voltada para a conservação e gestão dos recursos hídricos  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Constar em programa de educação ambiental ou Plano de capa-

citação aprovados; 
 Estratégias de comunicação e divulgação. 

 Campanha realizada; e 
 Materiais produzidos.   

 T.8.3.2. Serviços afetos à elaboração e divulgação de instrumentos de comunicação social  

  Condicionantes para propostas: Produtos esperados:   

  
 Constar em plano de comunicação aprovado; 
 Estratégias de comunicação e divulgação. 

 Instrumentos de comunicação social produzidos (peças de 
rádio/TV, lives, podcasts, revistas, audiovisual, boletins, 
flyers dentre outros). 

  

  

   

 


