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1 APRESENTAÇÃO 

Este relatório é integrante da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO PRO-

CESSO DE PLANEJAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ – FASES A, B e C decorrente 

do contrato No 2014/020897 celebrado entre a SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

(SEMA) e a empresa GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS. 

DADOS DO CONTRATO: 

Edital de Concorrência N°: 083/CELIC/2013 

Contrato No: 2014/020897 

Processo administrativo N°: 11107-0500/12-8 

Unidade 

Executória 
Projeto Elemento Recurso Empenho n° 

Natureza de 

Despesa 

05.01 5862 3.3.90.35.3502 0295 14002025591 3.3.90.35 

 

Valor de Contrato: R$ 1.733.746,05 

Data de Assinatura do Contrato: 02/06/2014 

Data da Ordem de Serviço: 16/06/2014 

Este documento apresenta o Relatório do Processo de Mobilização Social da Fase de Di-

agnóstico da Bacia Hidrográfica do Camaquã. 
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2 INTRODUÇÃO 

O Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã apresenta uma peculiaridade em relação a 

outros contratos de consultoria destinados a elaborar esse instrumento de gestão: a mobiliza-

ção social é uma atribuição do Comitê, sendo papel da Consultora dar o apoio necessário para 

que esse processo seja efetivo. Essa mudança de paradigma traz uma incerteza para a elabo-

ração das propostas técnicas e da estruturação da estratégia de ação, uma vez que não se 

conhece, a priori, a capacidade do Comitê em realiza-la e nem quais seriam as ideias e práticas 

passadas do Comitê nesse processo. Por outro lado, o contrato definia ações que teriam que 

ser cumpridas ao longo do desenvolvimento do trabalho.  

Para sanar essa inconsistência, a Consultora propôs ao Comitê, na primeira reunião ordinária 

após a assinatura do contrato e liberação da ordem de serviço, que fosse realizada uma imer-

são, em data e local e participantes a serem definidos pelo Comitê, para elaborar uma proposta 

de mobilização social de forma conjunta e que respeitasse os prazos e as limitações entendidas 

pelo Comitê como determinantes. Essa imersão significou um esforço extra do Comitê e da 

Consultora para a realização do Plano, não gerando um ônus ao contrato, mas possibilitando 

envolver o Comitê além das suas tarefas ordinárias. Estrategicamente, a imersão foi marcada 

em um final de semana para evitar conflitos com atividades profissionais que inviabilizassem 

a permanência dos membros do Comitê em tempo integral. Infelizmente, essa definição invi-

abilizou a participação dos técnicos do DRH e da FEPAM que acompanham o contrato, mas foi 

mantida por decisão do próprio Comitê. 

A partir da imersão uma nova proposta de mobilização surgiu, sendo que a sua construção foi 

o resultado de uma negociação sólida entre os participantes e com fortes indicativos de viabi-

lidade de execução em um prazo adequado à realização do Plano. De modo inédito, a proposta 

de mobilização empodera os entes municipais, que, após um processo de sensibilização, or-

ganizam reuniões locais ou setoriais para conhecer o processo de planificação, as oportunida-

des e os modos de participação nesse processo e, não menos importante, o trabalho e a 

composição do Comitê Camaquã.  

A partir da realização da imersão, as etapas da proposta da mobilização foram modificadas, 

mas mantendo-se a mesma estrutura básica do Edital e da Proposta Técnica consolidada no 

Plano de Trabalho: 
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• Levantamento dos Atores Sociais da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã – um dos 

primeiros produtos da imersão foi a identificação dos atores sociais da bacia e a importância 

e a relevância de sua participação na elaboração do Plano; 

• Mobilização de Campo – foi definida uma estratégia inovadora, com a seleção de mem-

bros do próprio comitê que fariam o papel de mobilizadores. Estes foram capacitados e orga-

nizaram um processo sistemático de identificação dos atores-chave em cada município e de 

montagem de uma rede de comunicação para divulgação das datas e dos eventos críticos da 

montagem do Plano; 

• Oficinas de Diagnóstico, Oficinas de Enquadramento Qualitativo e Quantitativo e Ofici-

nas do Plano de Ação – foram mantidas e ganharam a condição de um grande momento de 

articulação do Comitê com a sociedade da bacia para recebimento de demandas e contribui-

ções ao Plano; 

• Consultas Públicas – também mantidas no processo de imersão; 

• Comunicação Social – mantida e ampliada para se adequar ao processo de mobilização 

planejado. 
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3 OFICINA DE IMERSÃO 

Para a Oficina de Imersão foi utilizado o método ZOPP. As reuniões ocorreram em dois dias, 

6 e 7 de dezembro de 2014, na Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré. Os modera-

dores da reunião foram Fernando Meirelles, da UFRGS e a convite do Comitê Camaquã, e 

Rosana Garjulli Sales Costa, consultora contratada. Os participantes foram membros do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã. 

3.1 Metodologia 

O método ZOPP – Planejamento Orientado por Objetivos - consiste na integração de três 

elementos distintos: o Marco Lógico, o METAPLAN (técnicas de visualização) e a sistemática 

básica de planejamento. É uma criação da GTZ – Agência Alemã de Cooperação Técnica do 

início da década de 80.  A inovação do método consiste no uso das ferramentas e modo 

participativo, envolvendo todas as pessoas e organizações relacionadas com o projeto no pro-

cesso de tomada de decisão. Isso permite que os envolvidos tenham uma participação efetiva 

na troca de informações, experiências e ideias, na construção do consenso, na toada de deci-

são e na própria gestão das ações planejadas. 

A fase de diagnóstico, também denominada de análise de situação, é dividida em quatro eta-

pas: 

 Análise de envolvidos

 Análise de problemas

 Análise de objetivos

 Análise de alternativas

A análise de situação do ZOPP não pretende realizar um diagnóstico profundo e amplo, mas 

realizar um nivelamento entre os participantes, o que facilitará a posterior tomada de decisões. 

No caso da mobilização social na construção do plano da bacia do Camaquã espera-se que as 

diferenças entre os distintos municípios sejam exploradas pelos participantes, de forma a iden-

tificar e avaliar os diferentes problemas a serem enfrentados na obtenção de uma efetiva 
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participação da sociedade. Um pequeno exemplo foi observado na reunião realizada em Pira-

tini, quando se comentou na questão do uso do rádio para realizar essa mobilização. 

O primeiro passo da oficina foi uma apresentação dos participantes. Cada um dos participantes 

se identificou e colocou para o grupo o objetivo da sua participação, permitindo identificar 

quais participantes iriam assumir protagonismos positivos, neutros, passivos ou negativos ao 

longo da oficina, possibilitando a definição das estratégias a serem adotadas para manter o 

objetivo e o planejamento da oficina. 

Em seguida, buscou-se identificar quem são os atores envolvidos na gestão dos recursos hí-

dricos da bacia. Alguns atores eram evidentes, como o Consórcio de Municípios e a AUD. 

Outros, tiveram o seu papel melhor definido ao longo da oficina. Os atores foram divididos em 

beneficiários diretos, beneficiários indiretos, os apoiadores e os que podem influenciar positi-

vamente ou negativamente o plano de bacia. 

A segunda análise necessária é a base da oficina ZOPP, que é a análise dos problemas: no 

caso do plano de bacia, deve-se evitar que as indefinições do problema gerem um plano sem 

uma estrutura lógica que dificultem a obtenção de um plano exequível e identificado com a 

realidade da bacia e da execução desse plano, que passa, obrigatoriamente, pelo Comitê. 

A análise dos problemas deverá permitir a identificação do problema central (apenas um), dos 

problemas que causam o problema central e os problemas que surgem do problema central.  

Na construção do quadro dos problemas, os participantes deveriam escrever nas tarjetas dis-

tribuídas os fatores que entendem que são um problema. Era importante que a descrição do 

problema fosse expressa como uma condição negativa. Cada problema foi escrito em uma 

ficha e um só problema por ficha, o que facilita a visualização e a organização dos problemas 

como causais ou como consequentes. Fichas mal escritas foram reescritas pelos participantes, 

restando para análise apenas os problemas reais e observados pelos participantes.  

A terceira fase da oficina foi a construção dos objetivos pretendidos com a mobilização social 

para realização do Plano, que obedece a uma relação meio-fim, o que se fez pela substituição 

da relação causa-efeito do quadro dos problemas. Nessa fase, se fez uma reanálise do quadro 

dos objetivos, verificando se os objetivos definidos nos níveis inferiores eram meios necessá-

rios e suficientes para a obtenção dos objetivos nos níveis superiores desse quadro.  
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Na análise das alternativas foi escolhida a estratégia que seria utilizada para alcançar os obje-

tivos selecionados. As alternativas possíveis foram avaliadas de acordo com as vantagens e 

desvantagens de cada uma.  

3.2 1º dia 

Em um primeiro momento, o moderador da oficina apresentou os objetivos do evento desta-

cando a importância do envolvimento direto de todos os membros do CBH Camaquã na ela-

boração do plano, especialmente no processo de mobilização, tendo em vista que o Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia a ser aprovado pelo Comitê conterá definições que de forma direta 

ou indireta irá afetar toda a sociedade da bacia. Na sequência o moderador informa sobre a 

metodologia a ser adotada na Oficina, a qual visa possibilitar a mais ampla participação de 

todos os presentes na construção do plano de mobilização. São estabelecidos de forma con-

sensual a sistemática e horários de trabalho e o respeito a todas as opiniões e propostas. 

Em seguida foi feita uma apresentação dos participantes, que identificaram suas expectativas 

com relação ao Plano de Bacia. O Quadro 1 apresenta a identificação dos participantes e suas 

expectativas. 

Quadro 1 – Identificação dos participantes e suas expectativas 
Participante Expectativa 

Glédison - Vereador de Arambaré Quero mais água e menos conflito pelo uso da água 

Margarete – Professora Aprender- Integrar 

Juarez Petry- Sindicato Patronal Porque água é vida 

Marcio Rassier – Vereador e Agricultor Para somar – AJUDAR 

Isis – CORSAN Obrigação responsabilidade 

Rogério – Secretário CBH 
Aperfeiçoar os conhecimentos e poder melhorar contri-

buir na construção doa plano da bacia para termos 

melhoria nas nossas águas 

Renato – Presidente CBH Discutir o futuro das nossas águas 

Orvalino Mendes– Irrigante 
Para dar contribuição com a experiência de vida e a 

defesa do meio ambiente 

Elaine Aprender e contribuir, colaborar 

Victor 
É necessário – pois temos que colaborar para elabora-

ção do plano 

Taís – Professora Buscar conhecimento 

Jorge – Tecnólogo Ambiental Melhor qualidade da água da nossa lagoa 

Francisco Moreira –Secretário Municipal 
Adquirir conhecimento e ajudar a conquista de um 

mundo melhor 

Luiz Rogério - Professor 
Colaborar com a experiência e conhecimento que tem 

do rio Camaquã 

Karla – CORSAN 
Porque é um tema vital para manutenção do ser hu-

mano 
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Participante Expectativa 

Armiro Bridi – Produtor rural Preocupação com a qualidade da água 

Ronaldo 
Aprender o que posso fazer para melhorar a água do 

futuro 

Eder – produtor – AUD Água é vida – para fazer minha parte 

Fabio Garcia Preocupação com má distribuição da água 

Rosana – Consultora Gama Engenharia 
Apoiar a realização da Oficina para definir estratégia 

de mobilização para elaboração do Plano da Bacia 

Luana – Gama Engenharia Apoio à realização da oficina 

Jessica – Gama Engenharia Apoio à realização da oficina 

Meireles – Professor  Moderar a Oficina 

Após a apresentação dos participantes, o moderador sistematiza as expectativas levantadas 

em quatro tipos: 

 Grupo I – Preocupações mais filosóficas (obrigação, compromisso, porque água é vida, 

o que posso fazer, etc.); 

 Grupo II –Preocupações com aprendizagem, conhecimento e participação, 

 Grupo III – preocupações voltadas pra finalidade do PBH (mais água, futuro das águas, 

melhor distribuição, menos conflitos pelo uso,etc.); 

 Grupo executivo – preocupação com a realização da oficina (Equipe da empresa con-

sultora). 

Na sequência, os participantes foram convidados a identificar quem são os atores sociais da 

bacia hidrográfica que deverão ser mobilizados no processo de elaboração do Plano. Foi le-

vantada a seguinte relação de instituições públicas e entidades da sociedade civil:
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 Prefeituras Municipais 

 Associação de Irrigantes (AUD, AUV) 

 ACIS-ACAR 

 Câmaras Municipais 

 Búfalo – Distribuição de Água 

 AccITA – TAPES 

 Conselhos Municipais (Agricultura, 
Meio Ambiente, Saúde, Educação, Tu-
rismo) 

 Indústria 

 Associações Comerciais 

 Consórcio Intermunicipal Centro Sul 

 Fórum da Agricultura Familiar 

 AFUBRA 

 EMATER 

 Pescadores (Z8 e Z43) 

 Assentamentos Reforma Agrária 

 IRGA 

 Sindicato de trabalhadores rurais 

 Núcleos Colorados 

 PATRAM 

 Sindicatos Rurais (Patronais) 

 ONG’s 

 Parque Delta Camaquã 

 Mineração (todas) 

 Igrejas 

 CORSAN 

 Associação dos arrozeiros de Camaquã 

 MPA 

 SEMA 

 Apatur (turismo) 

 CREA 

 FEPAM 

 Associação dos Jipeiros de Camaquã 

 OAB 

 Unipampa 

 Comissão de Articulação do Povo Gua-
rani 

 Uniaselvi 

 Ifsul 

 Ufpel 

 FUNDASUL 

 Sociedade em geral 
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Identificados preliminarmente os atores sociais relevantes para discussão e definição do futuro 

da bacia do Camaquã, os participantes foram levados a refletir sobre: porque estes setores 

não estão no CBH? Qual é o problema? 

As respostas foram apresentadas em tarjetas pelos participantes e sistematizadas pelo mode-

rador em diferentes blocos de problemas que se apresentam a seguir:  

Desconhecimento 

 Falta conhecimento sobre as funções do CBH; 

 Comitê ainda não é reconhecido como fórum de decisão legitima para ações dentro da 

bacia; 

 Desconhecimento do uso múltiplo das águas e suas consequências; 

 Falta conhecimento de causa. 

Operacionais 

 Falta recursos financeiros do Comitê; 

 Falta de recursos das entidades. 

Fiscalização/impunidade 

 Legislação Ambiental não é cumprida desmotivando à participação; 

 Fiscalização do destino final da água residual (falta penalidade – não motiva a partici-

pação); 

 Sentimento de impunidade. 

Comunicação 

 Inadequação da linguagem escrita e visual; 

 Falta comunicação. 

Outros problemas 
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 Ausência da participação dos órgãos públicos nos comitês; 

 Falta de profissionalização; 

 Falta interesse dos órgãos em participar do CBH; 

 Representante ineficiente; 

 Desacreditar em mudança; 

 Falta colocar em prática as atividades descritas nas reuniões; 

 Descontinuidade das políticas de recursos hídricos; 

 Limitação de vagas no Comitê. 

A partir da sistematização dos problemas em diferentes blocos, o moderador estimulou os 

participantes a construírem uma “árvore dos problemas” buscando identificar a questão central 

e quais são as causas ou apenas efeitos deste problema que tem dificultado a ampla partici-

pação dos diferentes atores sociais na gestão das águas da bacia hidrográfica do Camaquã 

(Quadro 2). 

Quadro 2 – Identificação da questão central 
Questão Central 

Comitê ainda não é reconhecido como fórum de decisão legitima para ações dentro 

da bacia 

Prováveis causas do problema central 

Falta comunicação 
Falta colocar em prática as 
atividades decididas pelo 

CBH 

Falta o conhecimento 
dos usos múltiplos da 

água 

Linguagem visual escrita 
é inadequada à bacia 

Falta divulgação dos papéis 
do comitê 

Falta conhecimento de 
Causa 

Problemas decorrentes da questão central 

Sentimento de Impuni-
dade 

Falta de profissionalismo 
Falta de Recursos para 

CBH e entidades 

Descrédito nas Mudanças 
Fiscalização do destino final 

da água residual 

Falta interesse dos ór-

gãos de participar do 
comitê 

Representatividade insuficiente 
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Caminhando para definição da estratégia de mobilização no processo de elaboração do Plano 

de Recursos Hídricos da Bacia do Camaquã, foi solicitado aos participantes reverter as prová-

veis causas do problema central em objetivos a serem atingidos no processo de mobilização, 

mostrados a seguir: 

 Comunicação eficiente, eficaz e efetiva; 

 Linguagem escrita e visual do material de comunicação do CBH é adequada; 

 Colocar em prática as decisões do comitê; 

 Estimular o reconhecimento dos múltiplos usos da água e suas consequências; 

 As Funções do comitê são reconhecidas; 

 Regionalização da mobilização na Bacia (Alto, Médio e Baixo); 

 Fundamentos da gestão de recursos hídricos. 

A partir da identificação dos objetivos a serem atingidos para superar a questão central, os 

participantes definiram algumas diretrizes que irão nortear o processo de mobilização, apre-

sentadas a seguir:  

 A comunicação do plano deve ter elementos chaves que todos vão utilizar nos seus 

contatos nas diferentes regiões e segmentos   

 O processo deverá ocorrer respeitando a regionalização (Alto, Médio e Baixo Cama-

quã); 

 Iniciar o trabalho de mobilização pelo Baixo Camaquã porque tem maior representati-

vidade, mais conflitos pelo uso da água e uma atuação mais intensa do CBH; 

 Adequar a estratégia de articulação e mobilização a especificidade de cada setor, seg-

mento e região (contato pessoal, questionário para ser respondido de forma pessoal e 

virtual, reuniões por setor, rodada e conversa, visitas). 
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3.3 2º dia 

O segundo dia da Oficina de Imersão foi dedicado ao detalhamento do processo de mobilização 

por região da bacia e atores estratégicos, identificando qual tem sido a dificuldade para seu 

envolvimento na gestão das águas, qual a melhor estratégia para sensibilizá-lo a participar da 

elaboração do Plano e quem serão os responsáveis por esta articulação. Estes resultados são 

apresentados do Quadro 3 ao Quadro 6. 

Quadro 3 – Atores estratégicos, Dificuldades, Estratégias e Responsáveis – Baixo 
Camaquã 

Atores 

estratégicos 
Dificuldade Estratégia/ Responsáveis 

Pescadores – Z8 e 

Z43 

 

Muito isolados e com dificuldades de recur-

sos para deslocamento 

Reuniões locais – com apoio do 

mobilizador a ser contratado 

pela empresa 

Mineradores  

 

Retirada de minério (Cristal, pedra, gra-

nito) 
Retirada de areia - Prefeituras 

Dificuldade de conseguir licença e depois 

da exploração a área degradada é abando-
nada. 

Atividades irregulares–sem fiscalização 

Reunião com mineradores – 

Luiz Rogério e Glédison 

Indústrias 
 

Não tem participado do CBH, mas tem peso 
significativo na região  

Reunião com as empresas por 
meio da ACCIC–comitê + con-

sultor da empresa 

AUV – associação dos 

irrigantes 

 

Estão em zona de conforto com água ga-

rantida, por meio de barramentos irregula-

res, não tem fiscalização suficientes, não 
sentem necessidade de participar. 

Reunião conjunta com o Minis-

tério Público – Juarez e Glédi-

son organizam a reunião 

Prefeituras/ Câmaras 

Municipais e Consór-
cio 

Desconhecimento/ desinteresse Reunião conjunta prefeitos, Câ-

mara municipal, Consórcio cen-
tro sul – Renato e Rogério 

IRGA Envolver contribuição técnica Marcelo 

Clube Náutico Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Glédison 

Parque Delta Cama-
quã 

Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Meirelles 

Estaleiros Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Francisco Moreira 

Comissão de Articula-

ção Povo Guarani 

Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Margarete 

UNISSELVI/ IFSUL, 

FUNDASUL 

Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Rogério/Vitor 
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Atores 

estratégicos 
Dificuldade Estratégia/ Responsáveis 

Ass. Jipeiros Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recursos 
hídricos 

Glédison 

Núcleo Colorado Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recursos 
hídricos 

Glédison 

Ass. Água Grande Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recursos 
hídricos 

Renato 

Búfalo Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recursos 
hídricos 

Jorge 

Associação dos Arro-

zeiros 

Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recursos 
hídricos 

Juarez e Eder 

Incra Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Glédison 

UFPEL Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Vitor 

AFUBRA Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Glédison 

UERGS Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recursos 

hídricos 

Buscar mais envolvimento na 
unidade de tapes pois tem cur-

sos voltados para área de ges-
tão de meio ambiente e recur-

sos hídricos – Margarete e 

Thais 

Quadro 4 – Atores estratégicos, Dificuldades, Estratégias e Responsáveis – Médio 
Camaquã 

Atores 
estratégicos 

Dificuldade Estratégia/ Responsáveis 

Prefeituras Desinteresse/ desconhecimento  Articular via Associação Zona Sul -

Luiz Rogério 

Mineração 

 

Grande resistência porque sabem que 

estão errados 

 

PCH Não participam do Comitê – tem medo 
do que pode resultar 

Contato Pessoal - Luiz Rogério e 
Marcio 

Quadro 5 – Atores estratégicos, Dificuldades, Estratégias e Responsáveis – Alto 
Camaquã 

Atores 
estratégicos 

Dificuldade Estratégia/ Responsáveis 

Gia Resistência Ver estratégia com a Juliana e com 

a federação da indústria do Rio 
Grande do Sul - FIERGS 

Prefeituras/ Câmaras 
municipais  

Desconhecimento/ Desinteresse Visitas e reuniões locais por prefei-
tura 
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Atores 

estratégicos 
Dificuldade Estratégia/ Responsáveis 

Reunião nas câmaras municipais 

com prefeitos, vereadores, conse-
lhos municipais  

Apatur- Bagé Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recur-
sos hídricos 

Rogério 

Unipampa Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recur-
sos hídricos 

Juliana 

ASDAC Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recur-
sos hídricos 

Marcio 

Quadro 6 – Atores estratégicos, Dificuldades, Estratégias e Responsáveis – Toda a 
bacia hidrográfica 

Atores 

estratégicos 
Dificuldade Estratégia/ Responsáveis 

CORSAN 
SINDIÁGUA 

Contatos, entrevistas para coleta de in-
formações com o chefe da estação de 

tratamento  

Carla e Isis 

Informações gerais sobre abasteci-
mento e esgotamento sanitário 

OAB/CREA Enviar informações sobre o processo de 

elaboração do plano e convidando para 
processo 

Secretaria executiva 

ARI Preparar um plano de comunicação 

mais adequado à região 

Marcio/ Rogério 

M.P, A/MPA/STR’S/ 

FETAG’/EMATER/ Fó-
rum da Agricultura 

Familiar/  

Organizar um evento sobre a relação da 

agricultura familiar com recursos hídri-
cos  

Diretoria CBH 

Sindicatos Rurais Ainda é pouco envolvimento de todos 
os sindicatos rurais, necessidade de re-

forçar a articulação  

Juarez 

Patram Ainda é pouco envolvimento, necessi-
dade de reforçar a articulação 

Glédison 

Coredes Sul e Centro 

Sul 

Necessidade de reforçar a articulação e 

esclarecer a importância da elaboração 
do PBH para o desenvolvimento da re-

gião  

Solicitar espaço nas reuniões do 

COREDE para apresentar o pro-
cesso de elaboração do Plano – Ar-

ticulação formal da diretoria do 
CBH – nas reuniões participação 

de consultor da GAMA 

Ministério Público Ainda é pequeno o envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recur-

sos hídricos, necessidade de reforçar a 

articulação 

Verificar a regionalização adotada 
pelo Ministério Público (se é por 

bacia hidrográfica) e convidar para 

participar do processo de elabora-
ção do Plano e auxiliar na media-

ção de algumas reuniões com se-
tores usuários – diretoria do CBH 

CMPC – Guaíba Matos 

Eucaliptos 

Proposta de articulação com as empre-

sas 

AGEFLOR  – Daniel 



  

Relatório do Processo de Mobilização Social – Fase de Diagnóstico 

 

7 

 

Atores 

estratégicos 
Dificuldade Estratégia/ Responsáveis 

ITAI - CAIMAN Buscar articulação com outras ONGs Leonardo /Renato 

APROMAC Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recur-
sos hídricos 

Renato 

Verdes Pouco ou nenhum envolvimento com o 

CBH e a gestão participativa dos recur-
sos hídricos 

Fábio  

Biguá Pouco ou nenhum envolvimento com o 
CBH e a gestão participativa dos recur-

sos hídricos 

Glédison 

As estratégias gerais definidas na reunião foram: 

 Nas Câmaras Municipais, os vereadores, que são membros do CBH, devem procurar 

agendar uma reunião específica da Câmara tendo como pauta o Plano de Recursos 

Hídricos da bacia hidrográfica do Camaquã, para qual devem ser convidados o prefeito, 

secretários e representantes dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Saúde, Edu-

cação, Turismo, Desenvolvimento e outros que consideram importantes para discussão 

do tema; 

 Para cada região a ser trabalhada (Alto, Médio e Baixo Camaquã) será definido um ou 

dois membros do CBH com responsabilidade de articular os demais membros assim 

como coordenar a organização das atividades na região. 

Foram determinadas as ações a serem realizadas até a reunião do Comitê de 6 de janeiro de 

2015: 

 Relação dos contatos (institucionais, empresariais e das entidades da sociedade) e dis-

posição de participar do processo de elaboração do plano da bacia; 

 Aprovar o plano de mobilização na reunião do CBH e encaminhar para a SMA/DRH; 

 Definir os nomes dos articuladores (do CBH) para cada região; 

 Indicar os nomes dos mobilizadores; 

 Apresentação de um plano de utilização dos meios de comunicação mais adequados à 

realidade da bacia (Marcio/ARI); 
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 Definir o cronograma da fase inicial da mobilização (até consulta pública do diagnós-

tico); 

 Apresentação do estágio dos trabalhos do PBH (empresa); 

 Proposta de articulação empresas CMOC – Matos eucaliptos – (Daniel). 

A Figura 1 apresenta fotos da reunião de imersão. 

  

  

Figura 1 – Fotos da reunião de imersão 
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4 REUNIÕES TÉCNICAS MUNICIPAIS 

As Reuniões Técnicas Municipais consistiram de encontros entre representantes da sociedade de 

cada município com integrantes do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Cama-

quã e representantes da Empresa Gama Engenharia. As reuniões foram organizadas por mobili-

zadores indicados pelo Comitê, que fizeram contato com entidades relevantes dos municípios. A 

Empresa teve o papel de realizar uma breve explanação técnica a respeito do Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, do Comitê Camaquã, do Plano de Bacia do Camaquã e do processo de mobili-

zação social do Plano. Em todas as reuniões foi salientada a importância do processo de mobiliza-

ção e da participação da sociedade na construção do Plano, e foi aberto espaço para a participação 

dos presentes, através de manifestações, contribuições, sugestões e questionamentos. 

O Quadro 7 apresenta os municípios nos quais foram realizadas as Reuniões Técnicas Municipais, 

com a data e local onde ocorreram, também são mostradas no quadro, as reuniões de desdobra-

mento que surgiram após a Reunião Técnica, organizadas por representantes do próprio municí-

pio. A seguir, são elencadas as contribuições que surgiram em cada reunião. 

 
Quadro 7 – Datas e locais das Reuniões Técnicas de Mobilização 

Reunião Data Local 

Reunião Técnica Municipal de Arambaré 26/03/2015 
Centro de Referência e Assistên-

cia Social (CRAS) 

Reunião de desdobramento de Arambaré 07/04/2015 
Centro de Referência e Assistên-

cia Social (CRAS) 

Reunião Técnica Municipal de Amaral 

Ferrador 
08/04/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Bagé 22/04/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Pinheiro 

Machado 
23/04/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Piratini 24/04/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de São Lou-

renço do Sul 
29/04/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Sentinela 
do Sul 

29/04/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Tapes e 

Barra do Ribeiro 
29/04/2015 

Câmara Municipal de Vereadores 

de Tapes 

Reunião Técnica Municipal de Santana da 

Boa Vista 
06/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião desdobramento de Tapes 07/05/2015 
Sede social do Sindicato Rural de 

Tapes e Sentinela do Sul 

Reunião Técnica Municipal de Lavras do 

Sul 
07/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Cristal 10/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Barão do 

Triunfo 
12/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 



  

Relatório do Processo de Mobilização Social – Fase de Diagnóstico 

 

10 

 

Reunião Data Local 

Reunião Técnica Municipal de Canguçu 13/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Turuçu 13/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Arroio do 

Padre 
13/05/2015 Prefeitura Municipal 

Reunião Técnica Municipal de Camaquã 14/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião almoço ACIC 14/05/2015 
Associação Comercial e Industrial 

de Camaquã 

Reunião IFSUL 14/05/2015 Auditório IFSUL 

Reunião Técnica Municipal de Dom Felici-

ano 
14/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião na AUV 14/05/2015 
Sede da Associação dos Usuários 

do Velhaco 

Reunião Técnica Municipal de Cerro 

Grande do Sul 
15/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Chuvisca 15/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião de desdobramento de Pinheiro 

Machado 
18/05/2015 

Associação de Produtores da 

Costa do rio Camaquã 

Reunião de desdobramento de Cerro 

Grande do Sul 
21/05/2015 Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Caçapava 
do Sul 

27/05/2015  Câmara Municipal de Vereadores 

Reunião Técnica Municipal de Encruzi-

lhada do Sul 
29/05/2015  

Escola Dom João VI, sede da As-

sociação de produtores do vale do 
Camaquã 

Reunião Técnica Municipal de Dom Pe-

drito 
09/06/2015 Subprefeitura de São Sebastião 

 

4.1 Amaral Ferrador 

Nesta reunião participaram representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, além de represen-

tantes da comunidade, da EMATER, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Surgiram as seguintes 

manifestações: 

 Percepção de que muitos estudos são feitos, mas obras não são realizadas; 

 Preocupação com a diminuição do nível de água no rio (relatos de que a anos atrás não 

era possível atravessar o rio a pé, o que é possível hoje em dia); 

 Preocupação com assoreamento (relato de que existe grande quantidade de areia dentro 

dos rios); 

 Preocupação quando ao desmoronamento das encostas do rio Camaquã (percepção de 

que isto é causado por animais que bebem água do rio); 

 Preocupação com o desmatamento das margens dos rios (necessidade da revitalização 

das margens do rio com árvores nativas e de reativar o horto municipal para produção de 
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mudas); 

 Preocupação com o alto índice de plantio de eucalipto nas margens do rio Camaquã; 

 Percepção de que o município de Amaral Ferrador tem água em abundância, mas, ao 

mesmo tempo, a população não tem água para beber em momentos de estiagem; 

 Existem comunidades no município que recebem água de caminhão pipa (necessitariam 

de barragem) 

 Preocupação com esgoto descarregado no rio Camaquã (necessidade de tratamento de 

esgoto); 

 Necessidade de conscientização da população em relação a lixo depositado no meio am-

biente. 

 Preocupação com a população que mora as margens do rio Camaquã; 

 Existência de um Projetos de viveiros para peixe da EMATER; 

 Opinião de que foi um grande erro a retirada das políticas das micro bacias da EMATER, 

pois este projeto detectava os problemas do rio. 

 
 

Figura 2 – Fotos da Reunião Técnica Municipal de Amaral Ferrador 

4.2 Arambaré 

Em Arambaré ocorreram duas reuniões, uma organizada pelo Comitê com apoio da empresa con-

sultora, e outra organizada pelos próprios representantes dos municípios. Os seguintes questiona-

mentos e contribuições foram discutidos nas reuniões: 

 Questionamento sobre o pagamento pelo uso da água; 

 Questionamento sobre a descarga de poluentes no Arroio Velhaco; 

 Existência de enchentes urbanas que ocorrem anualmente, causando gastos com a aqui-

sição de mobiliário doméstico; 
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 Necessidade de maior responsabilização dos proprietários de açudes com relação as en-

chentes nas estradas; 

 Percepção do assoreamento do Arroio Velhaco, com consequente fechamento constante 

da barra na foz do Arroio Velhaco; 

 Percepção do uso desenfreado da água pelos orizicultores; 

 Necessidade de saneamento Básico do Município; 

 Necessidade de desassoreamento do Arroio Velhaco, para permitir a prática de esportes 

aquáticos, passeios de barco e navegação de pescadores, principalmente em sua foz; 

 Qualidade das águas que entram na Lagoa do Guaraxaim e Lagoa dos Patos, permitindo 

a balneabilidade da Lagoa do Guaraxaim e da orla da Lagoa dos Patos, em especial pró-

ximo a foz do Arroio Velhaco; 

 Necessidade de monitoramento da vazão do Arroio Velhaco para estudos técnicos e pre-

venção de enchentes urbanas e rurais; 

 Livre acesso a Lagoa dos Patos em Santa Rita do Sul; 

 Excesso de metais nos peixes dos valos de irrigação do Município, conforme estudos rea-

lizados em 2012, em Poder da Prefeitura Municipal, aos cuidados de Eduardo Silva. 

 
 

Figura 3 – Fotos da Reunião Técnica Municipal de Arambaré 

 

4.3 Arroio do Padre 

Estavam presentes representantes dos Poderes Legislativo e Executivo e da sociedade do municí-

pio. Foram discutidos os seguintes tópicos: 

 Discussão sobre o município de Arroio do Padre estar dividido entre a Bacia da Lagoa Mirim 

e do rio Camaquã; 
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 Existência de um diagnóstico da bacia feito pelo professor Fróes da FURG; 

 Arroio do Padre é um município costeiro, por estar totalmente inserido no município de 

Pelotas; 

 Necessidade de conservação do solo; 

 Necessidade de saneamento. 

  
Figura 4 – Fotos da Reunião Técnica Municipal de Arroio do Padre 

 

 

 

 

4.4 Bagé 

Participaram representantes do Poder Legislativo, da Associação Pampa Gaúcho de Turismo (APA-

TUR), da Faculdade IDEAU Campus Bagé, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o grupo dos 

Remadores do Camaquã e demais representantes da comunidade. Surgiram as seguintes mani-

festações: 

 Existência de um Projeto de Lei municipal para alteração da Lei municipal nº 4.836/2010, 

incluindo o rio Camaquã como Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município; 

 Percepção de extinção de peixes (Dourado, por exemplo); 

 Forte posicionamento contra a construção de barragens no rio Camaquã; 

 Discussão sobre fontes alternativas de energia e do uso racional da energia, que diminui-

riam a necessidade da construção de barragens; 

 Preocupação com a poluição das águas; 

 Preocupação com silvicultura e desmatamento, que causam assoreamento dos rios. 

 Importância da preservação da mata nativa; 

 Utilização do rio na região: dessedentação animal e lazer (grupo dos Remadores do rio 

Camaquã); 
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 Importância de ações concretas para preservação do rio tomadas pelo grupo dos Rema-

dores, como replantio de árvores e a criação de alevinos; 

 Sugestão de transformar áreas em reserva ecológica por iniciativa dos proprietários; 

 Dificuldade que os pequenos produtores ribeirinhos têm para preservar as margens dos 

rios, principalmente pelas características da região, que, segundo relato, tem relevo difícil 

e vegetação agressiva que se regenera rapidamente; 

 Importância do projeto Produtor de Água; 

 Associação de Desenvolvimento do Alto Camaquã, produziu um estudo técnico sobre a 

região; 

 Existência de um levantamento florístico do Alto Camaquã produzido pela EMBRAPA. 

  

Figura 5 – Fotos da Reunião Técnica Municipal de Bagé 

 

   

4.5 Barão do Triunfo 

Nesta reunião participaram representantes da sociedade destacando-se os poderes legislativo e 

executivo, o sindicato dos trabalhadores rurais, a brigada militar e a iniciativa privada que tem 

atuação na coleta e destinação dos resíduos sólidos. Destacaram entre os problemas relacionados 

com os recursos hídricos: 

 O aumento das áreas de plantio de eucalipto, planta apontada como grande consumidora 

de água; 

 A falta de tratamento dos esgotos urbanos e rurais. Nas nascentes do velhaco existe uma 

comunidade que lança os esgotos domésticos sobre o solo, que em função da declividade 

escoa diretamente para o arroio; 
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 A dificuldade de conscientização da comunidade em relação a preservação das APP dos 

rios; 

 A preservação de pontos turísticos como o Balneário Cachoeira, onde existe uma Micro 

Central Hidrelétrica; 

 Recomendam fortemente a adoção de programas de educação ambiental e de pagamento 

por serviços ambientais. 

4.6 Caçapava do Sul 

 Necessidade de maior conscientização dos produtores quanto ao Plano;  

 Utilização da água para lavoura de soja; 

 Baixa densidade populacional na região; 

 Preocupação com os passivos ambientais de mineração (extração de calcário, cobre e 

zinco); 

 Preocupação com o passivo ambiental do antigo Lixão de Caçapava. 

4.7 Camaquã 

A Reunião Técnica Municipal de Camaquã ocorreu na Câmara de Vereadores do município. Nesta 

reunião, surgiram as seguintes manifestações: 

 Falta de saneamento básico 

 Problema de qualidade da água da barragem do Duro por contaminação decorrente dos 

produtos aplicados na lavoura de fumo no entorno da barragem; 

 Necessidade de estabelecer uma área de preservação no entorno do reservatório do Duro; 

 Definir qual a função da barragem Maria Ulguim, construída para controle de cheia e irri-

gação. Alguns sugerem utilizar para o abastecimento de Camaquã. 
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Figura 6 – Foto da Reunião Técnica Municipal de Camaquã 

Devido à grande expressividade de Camaquã na bacia, tanto em área quanto em população, foram 

realizadas mais três reuniões neste município para discussão no Plano. 

Uma destas reuniões foi realizada na Associação dos Usuários do arroio Velhaco (AUV). Nesta 

reunião surgiram as seguintes contribuições: 

 Problemas que surgem quando grandes produtores rurais represam o arroio para encher 

seus açudes, deixando os demais sem água; 

 Preocupação com o desvio da água do arroio para as Capivaras, no município de Tapes; 

 Reclamação de que somente os pequenos produtores pagaram a contribuição inicial de 

organização e não houve o encaminhamento da documentação para a constituição da 

AUV; 

 Preocupação com falta fiscalização das águas; 

 Pescadores sentem necessidade da construção de um mole para solucionar problemas na 

parte baixa do Velhaco, permitindo assim a entrada das águas da lagoa para o arroio; 

 Percepção de grande acúmulo de areia na barra do arroio Velhaco, que impossibilita entrar 

e sair do arroio de barco; 

 Preocupação com consequências que decorrem do rompimento de açudes; 

 Percepção de que a comissão criada para a constituição da AUV em 2011 não funciona 

corretamente; 

 Percepção de que agricultores e prefeituras dos municípios de Sentinela do Sul, Tapes e 

Arambaré apoiam a construção de uma barragem no arroio Velhaco, enquanto os mora-

dores de Cerro Grande do Sul são contra; 

 Necessidade de desassoreamento do arroio Velhaco; 

 Percepção de que o arroio perdeu seu curso natural, que deve ser recuperado. 
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Figura 7 – Foto da Reunião na AUV 

Outra reunião ocorreu no auditório do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL), e as contribui-

ções que surgiram são listadas a seguir: 

• Preocupação com a qualidade das águas; 

• Questionamento sobre Unidades de Conservação; 

• Questionamento sobre a influência do Plano sobre as águas subterrâneas; 

• Questionamento sobre a relação entre o Plano de Bacia e os Planos de Saneamento; 

• Preocupação com resíduos sólidos que reduzem a qualidade das águas; 

• Questionamento sobre licenciamentos e a relação com o Plano; 

• Questionamento sobre diagnóstico em relação aos agrotóxicos; 

• Necessidade de orientação aos agricultores para a aplicação de agrotóxicos; 

• Preocupação com a manutenção de uma vazão mínima nos rios para manutenção da 

biota. 

  

Figura 8 – Fotos da Reunião Técnica no auditório da IFSUL 

Foi realizada também uma Reunião Almoço no Salão de Eventos da Associação Comercial e In-

dustrial de Camaquã (ACIC). Nesta reunião estavam presentes apenas sócios. Surgiram as seguin-

tes manifestações: 
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• Estudo de presença de metais em vísceras de peixes; 

• Produção de arroz pré-germinado; 

• Preocupação com a poluição das águas; 

• Necessidade de melhor orientação aos produtores rurais. 

 

Figura 9 – Foto da Reunião Almoço na ACIC 

4.8 Canguçu 

Nesta reunião estavam presentes representantes do Poder Legislativo e da Rádio Liberdade. Sur-

giram as seguintes contribuições: 

 Impressão de que não existe seca no trecho do rio Camaquã que passa por Canguçu; 

 Percepção de que o período de maior agressão ao rio Camaquã foi a época da mineração; 

 Relato de que, na década de 70, ocorreu uma grande retirada de madeira de lei das mar-

gens do Camaquã, devido a boatos da construção de uma barragem; 

 Importância do Angico, madeira de lei cujo microclima é o rio Camaquã, segundo relato; 

 Relato de que antigamente não existia pesca na região, e hoje em dia existe; 

 Preocupação com assoreamento; 

 Preocupação com a invasão de peixes exóticos, que predam as ovas dos peixes nativos; 

 Percepção de que, na região, a poluição das águas não é um problema, pois as principais 

atividades são agricultura e pecuária. 
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Figura 10 – Fotos da Reunião Técnica Municipal de Canguçu 

 

4.9 Cerro Grande do Sul 

Nesta reunião estavam presentes representantes do Legislativo, do Executivo, da EMATER, pro-

dutores rurais e outros representantes da comunidade. A partir desta reunião surgiu uma reunião 

de desdobramento onde representantes de entidades do município produziram mais contribuições. 

As manifestações das duas reuniões são listadas a seguir: 

 Preocupação com assoreamento, principalmente nos arroios Velhaco, Zé Maria e São Sil-

vestre; 

 Preocupação com a falta de interesse dos agricultores em praticar boas práticas de con-

servação da terra, tem resistência em aprender; 

 Necessidade de educação ambiental/ agrícola nas escolas, para preparar os produtores 

rurais do futuro; 

 Necessidade de tratamento de esgotos urbano e rural; 

 Existência de projeto para tratamento de esgoto; 

 Preocupação com fossas sépticas existentes não tem manutenção (falta de fiscalização); 

 Preocupação com o lançamento de defensivos agrícolas na mesma época do ano em todas 

as lavouras; 

 Preocupação com loteamentos irregulares (Existência de um Plano de Regularização Fun-

diária em parceria com a Defensoria Pública); 

 Preocupação com a conservação de nascentes; 

 Necessidade de projeto de conservação da fonte de captação de água que abastece a 

cidade situada no arroio São Silvestre; 

 Necessidade de recuperação da mata ciliar do arroio São Silvestre; 

 Existência de um Plano de Conservação de Solos em desenvolvimento, em fase inicial; 
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 Necessidade de discussão quanto à existência de um projeto para a construção de uma 

barragem no arroio Velhaco, em um ponto acima da sede municipal; 

 Existência de um Comitê de Gerenciamento do Programa Ciclo da Água. 

4.10 Chuvisca 

Participaram representantes do Poder Legislativo e Executivo além de representantes da soci-

edade. Foram discutidos também os seguintes problemas: 

 Assoreamento dos tributários e do próprio rio Camaquã, decorrente da falta de práticas 

agrícolas de conservação na lavoura do fumo; 

 Total ausência de tratamento dos esgotos domésticos; 

 Falta de conservação dos recursos naturais; 

 Falta de políticas públicas relacionadas à área de recursos hídricos; 

 Desmatamento das áreas de proteção das nascentes e ao longo dos rios e arroios; 

 Desconhecimento de iniciativas como o pagamento por serviços ambientais. 

 

Figura 11 – Foto da Reunião Técnica Municipal de Chuvisca 

4.11 Cristal 

Contou com a participação de lideranças locais, destacando-se representantes do setor de mine-

ração, setor de crédito agrícola, clubes de serviço, ativistas, poder legislativo e secretários do exe-

cutivo municipal. Destacaram entre os principais problemas relacionados, direta e indiretamente, 

aos recursos hídricos: 

 O assoreamento do rio Camaquã; 

 A contaminação das águas decorrente da aplicação de produtos agrícolas nas lavouras de 
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fumo, arroz e soja e óleos provenientes das operações de mineração de areia; 

 A ausência de tratamento dos esgotos domésticos, particularmente no meio urbano; 

 A degradação da mata ciliar; 

 Falta de consciência da população a respeito da preservação dos recursos naturais como 

os solos e a água; 

 A manutenção da qualidade das águas junto ao balneário municipal, localizado a jusante 

da ponte da BR 116 sobre o rio Camaquã; 

 A Preservação do Monumento Natural Capão da Amizade (Leis municipais 1.138/2009 e 

1.141/2009). 

 

Figura 12 – Foto da Reunião Técnica Municipal de Cristal 

4.12 Dom Feliciano 

A reunião contou com a participação de representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, da 

EMATER e da comunidade do município. As seguintes questões foram discutidas: 

 Assoreamento; 

 Necessidade de programa de conservação de solos; 

 Contaminação da água dos poços (cacimbas); 

 Redução do volume de água escoado nos rios e depositado em pequenos reservatórios; 

 Dificuldade de praticar esportes náuticos e atividades que envolvam embarcações devido 

à pequena profundidade dos arroios e rios; 

 Falta de tratamento dos esgotos domésticos; 

 Preocupação com falta d’água; 

 Redução da área de mata ciliar. 
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Figura 13 – Fotos da Reunião Técnica Municipal de Dom Feliciano 

 

4.13 Dom Pedrito 

Além de representantes da população residente no distrito de São Sebastião, participou o 

subprefeito Gilson Minuzi. Consideram que não existem problemas relacionados diretamente 

com a quantidade e qualidade das águas, mas destacam:      

  Aumento da área cultivada com soja e surgimento do processo de erosão;  

 O efeito das chuvas sobre a manutenção das estradas municipais. 

4.14 Encruzilhada do Sul 

Nesta reunião houve participação quase que exclusiva de produtores rurais, principalmente orizi-

cultores. As questões discutidas foram as seguintes: 

 Percepção de que a produção de arroz do vale do Camaquã em Encruzilhada do Sul causa 

pouco impacto no rio. 

 Crescimento da silvicultura e soja no município; 

 Preocupação com efluentes tóxicos e resíduos que chegam aos rios e arroios; 

 Preocupação com assoreamento; 

 Questionamentos sobre a cobrança pelo uso da água. 

4.15 Lavras do Sul 

Fizeram-se representados os poderes legislativo e executivo. Este último pela Secretária de 

Meio Ambiente e pelo Secretário de Agricultura. Cabe destacar também a representação do 
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sindicato dos trabalhadores rurais e do setor de educação além de cidadãos e cidadãs que se 

disseram amantes do rio Camaquã. A percepção geral da sociedade é de que por estarem nas 

cabeceiras dos formadores do rio, os problemas são incipientes, exceto aqueles gerados pela 

falta de tratamento dos esgotos domésticos que são lançados, sem nenhum tratamento, nas 

águas dos tributários. Além deste problema apontam: 

 Preocupação com a preservação da mata ciliar; 

 Preservação das águas do balneário municipal; 

 Preocupação com os efluentes provenientes da atividade pecuária confinada. 

 

4.16 Pinheiro Machado 

Nesta reunião estavam presentes representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do poder 

Executivo e Legislativo. Esta reunião gerou uma reunião de desdobramento realizada com os pro-

dutores da costa do rio Camaquã. As contribuições que surgiram foram: 

 Posição contra a instalações de PCH; 

 Questionamentos sobre marcos de concreto das empresas de pesquisas das PCHs na mar-

gem do rio Camaquã em propriedades particulares e tarjas com numeração em árvores 

nas margens do rio; 

 Mudanças no Arroio Boici com o assoreamento devido intenso plantio de arvores exóticas 

entre Pinheiro Machado e Piratini; 

 Barca está com dificuldade de fazer travessia, devido ao assoreamento do rio; 

 Poços históricos conhecidos por 2 a 3 gerações desapareceram com o assoreamento dos 

arroios e rio Camaquã; 

 Preocupação com desmoronamento das margens dos rios (relato de que o rio levou mais 

de 500 metros de uma propriedade); 

 Questionamentos sobre a cobrança; 

 Preocupação com resíduos de serrarias e de usinas termelétricas que vão parar no rio via 

arroio Barrocão; 

 Utilização da água: pecuária, principalmente de base famíliar, realizada com uso predomi-

nante de campo nativo; 

 Percepção de que o manejo adequado das terras adotado pelos pecuaristas familiares 
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permite a manutenção do ciclo hidrológico. Em função disso os pecuaristas familiares se 

sentem os principais “produtores de água” da bacia, portanto, legítimos candidatos a com-

pensação pela manutenção das funções da natureza. 

4.17 Piratini 

Estavam presentes representantes do Legislativo e Executivo, da Associação Barrocão. Foram dis-

cutidos os seguintes assuntos: 

 Utilização da água: pesca, irrigação (grãos, arroz e soja), agropecuária e turismo (travessia 

do rio pelo grupo de Remadores do Camaquã); 

 Necessidade de melhoria dos acessos para que o turismo fosse mais explorado, principal-

mente na região do Paredão; 

 Preocupação com a liberação de agrotóxicos no meio ambiente; 

 Preocupação com assoreamento, causado pela plantação de pinus. 

 Existência de extração de areia na região; 

 Importância da utilização do rio com preservação; 

 Menção sobre a Resolução 02/2012, que faria do rio uma Zona de Interesse Ambiental de 

Piratini; 

 Preocupação com o pouco conhecimento sobre o rio que as pessoas têm sobre o rio; 

 Necessidade de envolver a comunidade que convive com o rio e os arroios; 

 Preocupação quanto ao Plano de Bacia comprometer o desenvolvimento da região. 

  

Figura 14 – Fotos da Reunião Técnica Municipal de Piratini 

4.18 Santana da Boa Vista 

 Preocupação com os balneários 

 Preocupação com lançamento dos esgotos diretamente em açudes que vão para os arroios 
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sem tratamento 

 Necessidade de desenvolver o turismo endógeno; 

 Preocupação com a preservação das nascentes. 

 

Figura 15 – Foto da Reunião Técnica Municipal de Santana da Boa Vista 

4.19 São Lourenço do Sul 

A reunião contou com a participação de representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, do 

setor da pesca, da EMATER, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foram discutidos os seguintes 

assuntos: 

 Necessidade de investimentos em educação ambiental, sobretudo para orientação dos pe-

quenos produtores quanto à conservação do solo; 

 Necessidade de investimentos em políticas públicas para estimular a conservação do solo. 

 Preocupação com assoreamento dos rios e arroios; 

 Existência de trabalhos técnicos realizados pela FURG e pela UFRGS; 

 Preocupação com a poluição nos rios e arroios faz com que os pescadores não consigam 

se manter dignamente com pesca; 

 Preocupação com a plantação do arroz pré-germinado, que também prejudica a pesca 

artesanal; 

 Preocupação com a burocracia que impede que os pescadores subam o rio Camaquã para 

pescar; 

 Preocupação com dejetos urbanos lançados nos cursos d’água; 

 Possibilidade de uma barragem no arroio. 
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Figura 16 – Foto da Reunião Técnica Municipal de São Lourenço do Sul 

4.20 Sentinela do Sul 

Nesta reunião estavam presentes representantes de diversos setores da comunidade de Sentinela 

do Sul. Foram discutidos os seguintes assuntos: 

 Preocupação com erosão e assoreamento; 

 Necessidade da participação dos proprietários de terras em cursos para o correto manejo 

do solo; 

 Preocupação com o consumo de água da plantação de eucalipto e acácia, que causam 

escassez de vertentes; 

 Preocupação com ocupações irregulares na beira de arroio que sofrem com enchentes; 

 Preocupação com o lançamento de esgotos nos afluentes do arroio Teixeira impedem o 

uso para banho; 

 Preocupação com a qualidade da água para abastecimento.  

 Crescimento da piscicultura. 

4.21 Tapes e Barra do Ribeiro 

Devido à pequena extensão do município de Barra do Ribeiro dentro da bacia do Camaquã, a 

reunião técnica deste município foi realizada juntamente à Reunião Técnica Municipal de Tapes. 

Na reunião estavam presentes representantes do Legislativo e Executivo 

 Utilização da água: plantação de soja e arroz, agropecuária; decadência da fumicultura, 

possível introdução do cultivo de erva mate e fruticultura na região; 

 Possibilidade de mais barragens possibilidade de irrigação de arroz na época de estiagem, 

visando também a prevenção de enchentes; 
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 Preocupação com enchentes urbanas e rurais causadas pelos arroios Velhaco e Teixeira. 

 Preocupação com a poluição das águas causada pelos dejetos urbanos. 

 Preocupação socioeconômica e dificuldades financeiras dos municípios ante a queda de 

arrecadação, o que inviabiliza e muito a introdução de outras políticas públicas municipais.  

 Preocupação com o assoreamento do rio Camaquã e do arroio Velhaco; 

 Preocupação com os prejuízos para o desenvolvimento que o enquadramento das águas 

pode acarretar; 

 Necessidade de priorizar o saneamento básico nos municípios da Orla da Lagoa dos Patos.  

 Necessidade de recuperação da mata ciliar das sangas e arroios existentes no município; 

4.22 Turuçu 

A reunião ocorreu sob a presença de representantes do Poder Legislativo e da EMATER. Foi reali-

zado um debate sobre os seguintes assuntos: 

 Assoreamento do arroio Turuçu, que se torna cada vez mais raso; 

 Episódio de problemas na captação para abastecimento do município, devido ao baixo 

nível do arroio; 

 Preocupação com a estação de tratamento de efluentes do município está quase pronta, 

mas parada devido a burocracias. 
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5 RESULTADOS DAS REUNIÕES TÉCNICAS MUNICIPAIS 

Para uma análise objetiva das informações obtidas nas Reuniões Técnicas de Municipais, as 

contribuições de cada reunião foram classificadas. Os problemas discutidos tiveram sua fre-

quência de ocorrência quantificada, o que é mostrado no gráfico da Figura 17.  

 
Figura 17 – Problemas manifestados nas Reuniões Técnicas Municipais  

O mapa da Figura 18 mostra a distribuição das classes de problemas discutidos em cada 

município em que ocorreram Reuniões Técnicas Municipais. Percebe-se que as manifestações 

em relação a erosão e assoreamento ocorreram praticamente em todas as reuniões, exceto 

naquelas dos municípios do Noroeste da bacia (Lavras do Sul, Caçapava do Sul e Santana da 

Boa Vista). O problema de poluição das águas ocorreu em todas as regiões da bacia, e o tema 

de Saneamento Básico ocorreu principalmente nos municípios do das regiões do baixo Cama-

quã, arroio Velhaco e arroio Turuçu. Isto não significa que estes tipos de problema não ocor-

rem em outras regiões, apenas os assuntos não surgiram nas reuniões.   
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É possível perceber uma forte ligação entre os problemas discutidos. Por exemplo, o desma-

tamento da mata ciliar e a falta de educação agrícola estão relacionados à erosão do solo e 

assoreamento dos rios, que afeta a qualidade das águas e dificulta a pesca. Dificultadas pesca 

também são causadas pela poluição das águas, que pode também afetar a balneabilidade 

tanto dos rios como da laguna dos Patos. 

A poluição das águas e falta de Saneamento Básico também estão fortemente relacionados, 

pois diversas manifestações apontaram como causas da poluição os esgotos e resíduos sólidos 

despejados no meio ambiente. As outras causas citadas foram agrotóxicos e o passivo da 

mineração, conforme o gráfico da Figura 19.  

 
Figura 19 – Causas da poluição segundo as manifestações nas Reuniões Técnicas 

Municipais  

O mapa da Figura 20 mostra a distribuição das causas da poluição segundo cada reunião 

onde este assunto foi discutido. Percebe-se que o esgoto foi citado como causa da poluição 

em diversos municípios, e de forma bem distribuída pela bacia. O assunto de agrotóxicos 

surgiu isoladamente em Piratini, e também como um possível foco na região de Chuvisca, 

Camaquã e Cerro Grande do Sul. 
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Os dados do gráfico da Figura 17 são mostrados através de um Diagrama de Pareto (Figura 

21). Este diagrama ordena, da maior para a menor, as frequências das ocorrências de cada 

classe de problema que surgiu nas reuniões. A análise deste diagrama permite a priorização 

das questões através de uma simples visualização.  

 

Figura 21 – Resultado das Reuniões Técnicas Municipais – Diagrama de Pareto  

Como resultado, infere-se que as maiores preocupações da população da bacia são erosão e 

assoreamento, a poluição das Águas e a falta de Saneamento Básico. Também foram expres-

sivas as manifestações em relação à falta de educação ambiental e agrícola, desmatamento 

da mata ciliar, silvicultura, dificuldades na pesca e falta de balneabilidade. A respeito da silvi-

cultura, foram discutidos o consumo de água, a produção de sedimentos e a sua ocorrência 

em margens de rios, onde deveria existir mata ciliar. 

Outra forma de visualização dos problemas citados nas Reuniões Técnicas Municipais é a “ár-

vore dos problemas”, mostrada na Figura 22. As folhas desta árvore representam os proble-

mas da bacia, sendo que o tamanho de cada folha demostra a importância deste problema na 

visão de sua população.  
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Figura 22 – Árvore dos problemas manifestados nas Reuniões Técnicas Municipais 
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Uma questão importante que surgiu em algumas reuniões foi a posição a favor ou contra a 

construção de barragens. Em Bagé e Pinheiro Machado, municípios do Alto Camaquã, foi mos-

trada uma forte posição contra a construção de barragens, e nos demais municípios foram 

citadas. Nos municípios de Tapes, São Lourenço do Sul e Amaral Ferrador, municípios de Baixo 

e Médio Camaquã, foi discutida a possibilidade de construir barragens para atender as deman-

das. Em Cerro Grande do Sul foi evidenciada a necessidade de uma maior discussão quanto à 

construção de uma barragem no arroio Velhaco. 

Em algumas reuniões surgiram debates quanto a questões econômicas que envolvem o Plano 

de Bacia. Os assuntos que surgiram com maior frequência são mostrados na Figura 23. O 

mapa da Figura 24 mostra os municípios onde estas questões foram discutidas. 

 
Figura 23 – Questões econômicas discutidas em algumas das Reuniões Técnicas 

Municipais 
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