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1 APRESENTAÇÃO 

A GAMA ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS LTDA., de acordo com a Contratação No 

2014/020897, tendo sua OS - Ordem de Serviço, emitida em 16 de junho de 2014, cujo objeto é 

a “Elaboração de serviços de consultoria relativo ao processo de planejamento da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã – Etapas A, B e C, para Secretaria do Meio Ambien-

te”, vem apresentar seu Plano de Trabalho (PT) para execução das atividades constantes no 

Edital Nº 083/CELIC/2013.  

2 PLANO DE TRABALHO 

A Gama Engenharia de Recursos Hídricos Ltda., doravante denominada Contratada, apresenta o 

plano a ser adotado na a execução das Etapas A, B e C da “Elaboração de serviços de con-

sultoria relativo ao processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do Camaquã – 

Etapas A, B e C, para Secretaria do Meio Ambiente” ou, como será designado, o Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã - PRHC. 

Primeiramente serão apresentadas as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos trabalhos, e o 

modelo de gerenciamento do contrato que pretende instaurar, de modo a conferir a qualidade 

esperada, a sinergia e engajamento entre as equipes técnica e de fiscalização, bem como a total 

consonância com as diretrizes hoje aceitas pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

do rio Camaquã – CBH Camaquã. 

Na sequência apresenta-se a descrição metodológica detalhada de cada uma das atividades a 

serem desenvolvidas no âmbito do presente contrato. Por fim, será apresentada a estrutura or-

ganizacional em termos logísticos que disponibilizará à equipe técnica, visando o bom andamen-

to dos serviços, nos prazos e orçamentos estipulados, bem como dentro do escopo esperado. 

3 CONCEPÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

A implantação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com as res-

pectivas Políticas Nacional e Estaduais, exige drásticas alterações no quadro institucional brasilei-

ro. É fundamento dessas políticas a descentralização das iniciativas com a participação da socie-

dade. Existem demandas de novas formas de convivência e de articulação entre os interesses 

público, privado e comunitários. A Gestão de Recursos Hídricos deve estar assentada em um 

planejamento sistêmico e participativo, o que demanda uma nova concepção para o Planeja-

mento de Recursos Hídricos, e os consequentes Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfi-

ca, foco deste estudo, com uma abrangência adequada para abordar todos os aspectos de inte-
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resse, sem tornar-se tarefa hiper dimensionada. Os conceitos fundamentais a serem considera-

dos serão a seguir analisados. 

3.1 Conceito 1 - O PRHC será baseado em um processo descentralizado, participa-

tivo e integrador. 

É fundamento das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul a 

previsão da descentralização, com participação do poder público, usuários de água e comunida-

de. O Comitê de Bacia Hidrográfica é o espaço privilegiado para promoção dessa descentraliza-

ção. Não se deve esperar, porém, que a sociedade, de forma autônoma, se organize e proponha 

a criação dos Comitês e, uma vez implantados, que eles assumam suas atribuições. Pode-se citar 

o caso de espaços de discussão bem desenvolvidos que, paulatinamente, foram perdendo legi-

timidade pela completa ausência de institucionalização ou pela necessidade de se implantar figu-

ras jurídicas alternativas em consequência da falta de legislação ou regulamentação apropriada. 

Várias experiências de Gestão de Recursos Hídricos iniciadas com precedência à sanção da lei 

nacional 9.433/97 da Política Nacional de Recursos Hídricos e da lei estadual 10350/94 da Políti-

ca Estadual de Recursos Hídricos do rio Grande do Sul podem servir de exemplos. Existem tam-

bém exemplos de "esvaziamento" de comitês por falta de pertinência ou de consequência das 

discussões e deliberações realizadas. 

A dificuldade acima decorre de que os temas que merecem discussão e deliberação são, em boa 

parte dos casos, de grande complexidade política, técnica e econômica necessitando o comitê de 

suporte técnico para enfrentá-los. Surge aí a necessidade de existência de uma Agência de Bacia 

Hidrográfica para cumprir esse papel. Um dos óbices à criação dessas Agências é a necessidade 

de que elas sejam custeadas pelos recursos obtidos da cobrança como dispõe a Política Nacional 

de Recursos Hídricos1. Existem divergências sobre se esse preceito se aplica às Unidades Federa-

tivas que decidam pela criação das agências de bacias dos rios sobre domínio estadual, mas é 

oportuno comentar que dificilmente um Estado poderá ser onerado pela criação de agências sem 

que espere que a cobrança pelo uso da água promova as suas autonomias financeiras.   

Essa situação pode criar um ciclo vicioso ilustrado na Figura 3.1: por que não há cobrança, não 

é provido o apoio técnico, o que faz com que os comitês não funcionem devidamente e, com 

isso, não possam deliberar sobre a instituição da cobrança.  

                                            

1 "A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: I - prévia existência do respectivo 
ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos 
em sua área de atuação" (Art. 43 da Lei 9433/97 da Política Nacional de Recursos Hídricos). 
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Figura 3.1 – O ciclo vicioso das relações comitês, agências e cobrança 

 

Isto acaba por fazer com que o poder público, por meio de seu órgão gestor de recursos hídri-

cos, tenha que assumir as tarefas inerentes às Agências de Água, quais sejam as de subsidiar 

tecnicamente os comitês, por meio de duas alternativas: 

1) Ou de forma direta, o que leva à necessidade de se aparelhar com orçamento e pessoal 

necessário,  

2) Ou por meio de contratos com consultoras, com temas - por exemplo, elaboração de um 

Plano de recursos hídricos - prazos e alcances definidos.  

A primeira apresenta o risco de hiperdimensionar o órgão gestor. Alternativamente, tem sido 

adotada a segunda alternativa, sempre quando há restrições à criação de uma Agência de Água. 

O problema desta opção é sua transitoriedade: ao final do contrato, geralmente vinculado à ela-

boração de um plano de bacia, o Comitê perde a assessoria técnica necessária, ou depende de 

que o poder público, por meio do órgão gestor, a provisione. 

No entanto as carências podem ir mais longe: não se faz cobrança sem que haja previamente a 

outorga do uso da água e essa passa pela organização de um sistema de informações que pos-

sibilite, entre outros, a criação de um cadastro de usuários de água permanentemente atualiza-

do. Além disso, a adoção da cobrança pelo uso da água como instrumento de gestão requer 

planos de intervenção que lhe deem sentido e propósito. Ou seja, há a demanda pela realização 

dos Planos de Bacia Hidrográfica. 

Vários Estados brasileiros, e o Rio Grande do Sul, têm buscado a organização de seus Sistemas 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Existe a demanda de uma maior explicitação das estra-

tégias adotadas nas suas montagens, que permita a avaliação dos progressos nesse sentido. De 
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nada adianta que algumas peças do intricado quebra-cabeças que é a Gestão de Recursos Hídri-

cos estejam montadas, se algumas ainda não se encaixaram e outras sequer estão previstas. O 

Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos deve existir como um todo, assim como a ima-

gem de um quebra-cabeças é materializada quando todas as suas peças estão devidamente 

encaixadas. A Figura 3.2 ilustra esse quebra-cabeças da Gestão de Recursos Hídricos. Cabe ao 

Plano de Bacia Hidrográfica promover o “encaixe” de suas peças. 

 
Figura 3.2 – Quebra-cabeças da Gestão de Recursos Hídricos 

A participação da sociedade é uma das peças fundamentais, mas deve ser alinhada (ou fazer 

interfaces) com as diversas outras, que devem existir, para lhe dar consistência operacional. Um 

Cadastro de Usuários é útil se espelha a situação corrente de uso da água; rapidamente perde a 

atualidade se não forem providos os meios para a sua permanente atualização, o que depende 

de um Sistema de Informações. Os usos de água devem estar regularizados pelas Outorgas, que 

estipularão as condições em que a água pode ser utilizada. Os direitos de uso de água outorga-

dos deverão ser objeto de Cobrança. Ambos os instrumentos de gestão, a Outorga e a Cobran-

ça, devem ser orientados por Planos de Bacia Hidrográfica, que estabeleçam os Objetivos Estra-
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tégicos, as Metas Quali-Quantitativas a serem alcançadas, as intervenções necessárias e as for-

mas de seus financiamentos. Isto determina as prioridades e, portanto, o perfil dos usuários de 

água na bacia, e orienta a adoção dos critérios de Outorga e de Cobrança. Em todo esse proces-

so decisório deve haver a participação de representantes da sociedade, dos usuários de água, e 

dos poderes públicos, negociando seus interesses, estabelecendo acordos e acompanhando a 

evolução do "estado das águas" na bacia hidrográfica, retroalimentando o processo de gestão de 

recursos hídricos. 

Portanto, a elaboração do PRHC deverá ser descentralizada e participativa, ao permitir a consi-

deração dos vários interesses representados no Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã; e 

será integrador, no sentido de buscar organizar os quebra-cabeças da Gestão de Recursos Hídri-

cos na sua bacia, agregando consistência e racionalidade às ações que visem ao uso, controle e 

proteção de suas águas. 

3.2 Conceito 2 – O PRHC será elaborado por meio de um processo de planejamento 

sistêmico. 

É diretriz das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul a articula-

ção e harmonização das diversas demandas relacionadas à água. Para isto, a Gestão dos Recur-

sos Hídricos deve ser resultado de um processo de planejamento multissetorial. Este processo 

gera Planos de Recursos Hídricos (Nacional, Estaduais e de Bacias Hidrográficas) que são fun-

damentados em um modelo gerencial que deve considerar a separação entre as atribuições de 

disponibilização, qual seja, a outorga da água – bem de domínio público - e as atividades de seu 

uso. A estrutura matricial apresentada na Figura 3.3 ilustra essa separação. Existiriam entida-

des de “coluna” responsáveis pelo desenvolvimento de planos de uso de água para suprimento a 

diversos setores ou atividades. Estes seriam os Planos Setoriais de Uso dos Recursos Hídricos. As 

colunas da matriz identificam alguns usos que poderiam ser colecionados setorialmente, em fun-

ção da organização prevista para o Estado, resultando, por exemplo, em: 

 Planos de Saneamento Básico, reunindo os usos abastecimento público e esgotamento 

sanitário, que envolve a assimilação de rejeitos, incluindo os resíduos sólidos urbanos e rurais; 

 Planos Agropecuários e de Irrigação, relativos ao uso da água na agropecuária, incluindo a 

irrigação; 

 Planos Energéticos, relativos ao uso da água para geração de energia, incluindo as 

hidroelétricas, em pequenas, médias e grandes usinas;  
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Figura 3.3 – Inserções setoriais de um Plano de Recursos Hídricos de Bacia 

Hidrográfica. 

 Planos de Transporte, relacionados ao uso da água para promoção do transporte 

hidroviário; 

 Planos Industriais, relacionados ao setor industrial e minerário como usuário de água; 

 Planos de Pesca e Aquicultura, relacionados ao uso de água como meio de criação de 

espécies para uso humano; 

 Planos de Turismo e Lazer, em que o acesso à água é fator relevante; 

 Outros planos de atividades que demandam o uso da água. 

Outro tipo de plano, de caráter transversal, e que deve ser levado em conta, são os Planos de 
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Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica, que visam a preservação, conservação e recuperação 

dos recursos ambientais, incluindo as águas, para fins de adequação do meio às demandas am-

bientais e também antrópicas, demandas estas não relacionadas às que são consideradas pelos 

setores anteriormente mencionados. Vários tipos de documentos se inserem nesta linha como os 

Zoneamentos Ecológico-Econômicos, continentais ou costeiros, zoneamentos de atividades eco-

nômicas, como para as hidrelétricas, silvicultura, mineração (areia e outros); no Rio Grande do 

sul existe o Zoneamento Ambiental da Silvicultura Resolução aprovado pela Resolução do Conse-

lho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA nº 187 de 09 de abril de 2008. A Resolução CONSE-

MA no 280/2013 criou a Câmara Técnica Provisória para tratar do Zoneamento Ecológico Econô-

mico do Estado, que será integrada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.  

As entidades, ou a entidade, que atuam na “linha” desta representação matricial são responsá-

veis oferta da água e dos demais recursos ambientais, compatibilizando as disponibilidades com 

os usos demandados, nos aspectos quantitativos e qualitativos. Existirão padrões quantitativos e 

qualitativos de água demandados pelos usuários e, também, necessários à proteção do ambien-

te. Neste último caso existe a preocupação de que os processos ecológicos pertinentes sejam 

protegidos (preservados, conservados ou recuperados).  

O uso da água afeta os padrões qualitativos e quantitativos de sua ocorrência e, portanto, o 

Gerenciamento da Oferta da Água deverá ser realizado tendo por base um Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica, como o PRHC. Este plano articula, compatibiliza, orienta e estabe-

lece limites aos diversos Planos Setoriais de Uso dos Recursos Hídricos em uma bacia hidrográfi-

ca, desenvolvidos explícita ou implicitamente pelas entidades de “coluna” na matriz, tendo em 

vista a racionalização da apropriação do recurso hídrico e equacionamento dos potenciais confli-

tos de uso, intersetoriais, e dos setores usuários com o ambiente.  

Portanto, o PRHC, deverá estabelecer diretrizes para abordagem de potenciais conflitos interse-

toriais. Por exemplo, entre o uso irrigação, previsto em um plano do setor agropecuário, e o uso 

geração de energia hidroelétrica, previsto em um plano do setor energético. Ele também cuida 

para que a solução resultante não apenas concilie os interesses de ambos os setores menciona-

dos, e dos demais, como também os interesses globais de apropriação dos recursos hídricos, por 

parte de todos os setores usuários, com as demandas ambientais relacionadas à água e aos 

demais recursos naturais que dela dependem.  

Desta forma, o PRHC deve ser "vinculante", ou seja, ao vincular a si os planos setoriais ele esta-

belece diretrizes gerais e restrições aos usos. Ele deve ser também articulador, ou seja, uma vez 
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obedecidas as diretrizes e restrições gerais, o espaço decisório remanescente para as delibera-

ções setoriais deve ser organizado de forma a assegurar o suprimento de usos já estabelecidos, 

de acordo com regras prévias ou ad hoc, tanto no que se refere à quantidade quanto à qualida-

de. Ao considerar todos os sistemas usuários de água e todos os interesses existentes, no pre-

sente e no futuro, relacionados às águas, o PRHC deverá necessariamente assumir a caracterís-

tica sistêmica. 

3.3 Conceito 3 – O PRHC será elaborado tecnicamente com uma dinâmica partici-

pativa com permanente retro-alimentação. 

O PRHC, além de estabelecer as diretrizes para apropriação dos recursos hídricos na bacia hi-

drográfica do rio Camaquã, deverá orientar a aplicação dos instrumentos de gestão de recursos 

hídricos. Aliás, a implementação desses instrumentos somente pode ser racionalmente concebi-

da dentro de um contexto de um plano que lhes dê coerência, efetividade e eficiência. A Figura 

3.4 ilustra o processo de Planejamento de Recursos Hídricos a ser adotado, com a integração 

dos instrumentos de gestão. 

Existem quatro meios onde o processo se desenvolverá: 

1)  O Meio Social e Político, que estabelecerá e processará as demandas da sociedade e de 

seus representantes políticos;  

2)  O Meio Natural, onde serão encontrados os recursos naturais, particularmente a água, 

mas também o solo, clima, vegetal e fauna, base de sustentação das atividades 

humanas a serem planejadas; 

3)  O Meio Técnico, onde serão realizadas as análises técnicas que subsidiam o Plano de 

Recursos Hídricos da bacia hidrográfica; e 

4) O Meio Deliberativo, onde serão tomadas as decisões, onde os estudos técnicos deverão 

ser aprovados e o plano deverá ser selecionado entre as alternativas propostas. 

O meio social e político será o primeiro a ser consultado na busca das suas demandas e orienta-

ções. Um processo de planejamento participativo exige igualmente a identificação de atores so-

ciais e as suas mobilizações para o subsídio, acompanhamento e deliberação sobre o plano, no 

Meio Deliberativo. 
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MEIO DELIBERATIVO

MEIO SOCIAL E POLÍTICO 

MEIO TÉCNICO

Demandas Setoriais em cada cenário 
de desenvolvimento

Políticas, planos ou intenções 
setoriais de uso ou controle dos 
recursos hídricos :

Metas de uso, controle e proteção 
da água :

Políticas, planos ou intenções 
relacionadas à proteção ambiental

Intervenções para alcance das 
metas: 

ANÁLISE MULTIOBJETIVO

Indicadores para análise:  

Instrumentos de Gestão :
- saneamento básico (abastecimento 
público e esgotamento sanitário);
- uso industrial e mineração;
- agricultura (irrigação);
- transporte (navegação);
- geração de energia;
- controle de cheias;
- lazer, recreação e turismo;
- piscicultura e aquicultura;
- outros.

- enquadramento qualitativo;
- enquadramento quantitativo.

- Outorga
- Cobrança
- Rateio de custo
- Compensação a municípios
- Pagamentos serviços ambientais
- Mecanismos de adesão voluntária

- econômicos;
- de impactos ambientais;
- de impactos sociais;
- de viabilidade política;
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USUÁRIOS DE ÁGUA ORGANIZAÇÕES CIVISENTIDADES PÚBLICAS

CENÁRIOS DE 
DESENVOLVIMENTO

Medidas estruturais para : 

- o uso dos recursos hídricos;
- o controle das águas;
- a proteção das águas.

Sistema de Gerenciamento da 

Implementação Orientado a 

Resultados - SIGEOR

 
Figura 3.4 - Processo de Planejamento de Recursos Hídricos 

O processo de elaboração técnica do plano será iniciado pela avaliação das disponibilidades hí-

dricas superficiais e subterrâneas, e dos compartimentos ambientais a elas associados, em quan-

tidade e qualidade, no meio natural. Tendo estas por referência (ou como "pano de fundo") atu-

ar-se-á no meio técnico, onde o plano será desenvolvido com a dinâmica de um círculo de plane-

jamento que gira de forma permanente. Acontecerá necessariamente desta forma porque plane-

jar é um processo contínuo de tomada de decisões e de adaptações sucessivas a futuros incer-

tos. Logo, em vez de produto, o plano deve ser encarado mais como um processo, que continu-
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ará mesmo após a apresentação do relatório final deste PRHC. 

Um dos primeiros círculos a serem percorridos na elaboração do plano será o que envolve a 

prospecção de cenários e de suas respectivas demandas hídricas. Existe uma retroalimentação 

nesse processo, pois, os cenários determinarão as demandas, mas são também as demandas 

que caracterizarão os cenários: em outras palavras, os cenários e as demandas respectivas de-

vem ser prospectados em sintonia. O processo de cenarização será estabelecido a partir de um 

diagnóstico da situação corrente e prognósticos de evolução no curto, médio e longo prazos, que 

atendam a duas orientações, no mínimo: 

1)  Um cenário extrapolativo, de desenvolvimento tendencial, no qual as tendências de uso 

presentemente identificadas, controle e de proteção das águas serão projetadas para o 

futuro; 

2)  Um ou mais cenários normativos, de desenvolvimento idealizado/planejado, no qual serão 

aproveitados os potenciais oferecidos pelos recursos naturais, em especial água e solo, 

das bacias hidrográficas, e exploradas as vantagens comparativas regionais ou, ainda, 

cenários em que diversos fatores se conjugam para gerar situações que representam 

ameaças ao uso, controle e proteção das águas.  

Em cada cenário, as demandas hídricas dos principais setores econômicos usuários de água se-

rão avaliadas, em confronto com as suas políticas e com os seus planos setoriais formalmente 

preparados e, na falta deles, de simples intenções explicitadas em diversos tipos de documentos. 

As demandas setoriais podem ser categorizadas: uso, controle e proteção das águas. 

As políticas e planos setoriais analisados definem um quadro de demandas quali-quantitativas a 

serem supridas pela água disponível, que estabelecerão metas de uso, controle e proteção das 

águas, de natureza qualitativa e quantitativa. No aspecto qualitativo, as metas serão materializa-

das pelas classes de uso preponderante das águas, que são estabelecidas, no Brasil, pela legisla-

ção ambiental, mais especificamente, a Resolução nº 357, de 2005, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA. Este “enquadramento qualitativo dos corpos de água” estabelecerá 

objetivos estratégicos a serem alcançados de forma que os usos que são previstos possam ser 

atendidos, nos aspectos qualitativos, pelo meio hídrico. 

De forma não tão clara - pois não há legislação a respeito e tampouco referência a isto nos Sis-

temas Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul - deve-

rá haver, igualmente, um “enquadramento quantitativo” pelo qual são estabelecidas condições 
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quantitativas de disponibilização dos recursos hídricos aos seus usuários. Elas são traduzidas por 

objetivos estratégicos a serem alcançados, visando à definição de quantidades e garantias de 

suprimento hídrico a serem fornecidas aos usuários de água e eficiências de uso de água a se-

rem alcançadas. Em casos de ocorrência de inevitáveis racionamentos, deverão ser estabelecidas 

suas condições, procurando minimizar custos sociais, ambientais e econômicos. 

Ambos os enquadramentos traduzirão os cenários setoriais em índices de eficiência (qualitativos 

e quantitativos) a serem alcançados mediante intervenções no meio hídrico e nas formas de sua 

apropriação pelos usuários de água. 

Dois tipos de intervenções poderão ser adotados, na forma das medidas estruturais e não-

estruturais, sendo estas últimas também denominadas instrumentos de gestão. As primeiras são 

obras físicas que alteram o regime hídrico no espaço e no tempo, adaptando o regime hidrológi-

co natural às demandas. As segundas oferecem diversos instrumentos de gestão que podem ser 

adotados, com o mesmo objetivo das medidas estruturais, qual seja a compatibilização das de-

mandas às disponibilidades, em qualidade e quantidade. 

A outorga e a cobrança são instrumentos de gestão que rateiam as disponibilidades de água por 

meio de cotas ou de preços, respectivamente. Estas disponibilidades podem ser quantitativas ou 

qualitativas, sendo que estas últimas representam a utilização da capacidade de assimilação de 

resíduos lançados direta ou indiretamente nos corpos de água. Origina-se, então, a outorga de 

apropriação da água e a outorga de despejos de resíduos nos corpos hídricos.  

A cobrança poderá estabelecer de forma indireta, a mesma compatibilização entre disponibilida-

des e demandas, em quantidade e qualidade, promovida pelas outorgas. Isto ocorrerá na medi-

da em que o preço cobrado pelo uso da água for suficientemente indutor, a ponto do usuário ser 

estimulado a tomar medidas para utilizar eficientemente os recursos hídricos, seja na forma de 

apropriação, seja na forma de despejos de resíduos. Além disso, gera recursos financeiros que 

poderão ser utilizados para os investimentos na bacia.  

A geração de recursos financeiros, associada à justiça fiscal, que faz com que os mais beneficia-

dos por investimentos comuns ou coletivos sejam os que mais devam contribuir no seu paga-

mento, é o objetivo do instrumento de rateio de custo. Ela tem a natureza da cobrança e muitas 

de suas propriedades. 

A compensação a municípios visa ao estabelecimento de condições de equidade para municípios 

afetados ou que contribuam para a implementação de políticas públicas relacionadas à conser-
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vação e proteção das águas e que, em função disto, se submetam a restrições ao seu desenvol-

vimento ou a perdas de arrecadação. Seria o caso de municípios afetados por inundações de 

reservatórios de regularização de rios ou aqueles que criam áreas de proteção para os mananci-

ais ali localizados. 

Dois instrumentos de gestão não consagrados legalmente deverão avaliados na bacia do Cama-

quã. Eles se mostram como alternativas relevantes para sustentabilidade financeira dos investi-

mentos em bacias com baixa dinâmica econômica, como é o caso tratado. São eles:   

1) O Pagamento por Serviços Ambientais é uma forma com a qual beneficiários pagam aos 

agentes econômicos, proprietários ou moradores de uma bacia hidrográfica, por algum 

comportamento desejável. Os beneficiários podem ser desde organizações externas à 

bacia, que se interessam na sua proteção, em função de valores intrínsecos ou de exis-

tência que lhe atribuem, até usuários de água que almejam uma disponibilidade adequa-

da, em termos quali-quantitativos, atual ou futura. Nesse caso, são considerados os valo-

res de uso e de opção de uso da água. Por exemplo, os concessionários de uma Usina 

Hidrelétrica estariam dispostos a pagar a mineradores e agricultores da bacia de contri-

buição pela adoção de práticas que reduzissem a erosão e, portanto, aumentassem a vi-

da útil do reservatório e a capacidade de geração do empreendimento. Ou concessioná-

rias de serviços de abastecimento público que estariam dispostas a pagar aos agriculto-

res da bacia que se disponham a adotar um manejo agrícola que impeça a contaminação 

das águas. Estes mecanismos de pagamento e compensação ou gratificação têm um 

grande espaço para atuarem na Gestão de Recursos Hídricos e devem ser considerados 

como alternativas para sustentabilidade financeira da atuação de Comitês de Bacias Hi-

drográficas sem capacidade de pagamento pelo uso da água.  

2) Os Mecanismos de Adesão Voluntária – MAV decorrem de uma tendência mundial de 

que a Gestão Ambiental, e também a Gestão dos Recursos Hídricos, sejam orientadas 

pela adoção de mecanismos descentralizados que atuam com limitações de espaços de 

atuação e de acesso a fontes de recursos, imposições de barreiras não alfandegárias pa-

ra acesso a mercados, com base na observância de exigências de certificações que visem 

à qualidade de processos e/ou às tecnologias de produção ambientalmente corretas. 

Dentre outras variantes, destacam-se as normas das séries série ISO 9.000 e ISO 14.000 

e os processos de certificação, como os adotados na agricultura orgânica. 

É importante lembrar que existe um significativo espaço para que se desenvolvam MAV, de mo-
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do criativo, contemplando requisitos de certificação, inclusive em áreas geográficas específicas, 

para fins de incentivar e induzir comportamentos, como via de acesso a recursos, por exemplo, 

de financiamento de ações em planos de bacias hidrográficas. Por exemplo, na bacia do Cama-

quã poderão ser aprovados MAVs que permitam o exercício da responsabilidade social por parte 

de empreendedores que usem seus recursos ambientais. Isto, por exemplo, poderia induzir ao 

Pagamento por Serviços Ambientais nessas bacias, viabilizando a existência de arranjos que 

promovam descentralizadamente a sua melhor gestão. Este seria o caso da silvicultura de euca-

lipto, que se expande na bacia. Portanto, MAV e PSA podem ser instrumentos vinculados à Ges-

tão de Recursos Hídricos de uma bacia hidrográfica. 

As intervenções mencionadas deverão ser articuladas para viabilizar o alcance das metas de uso, 

controle e proteção das águas que traduziram os interesses setoriais e de proteção ambiental. 

Várias soluções efetivas no alcance destas metas podem ser geradas; buscam-se, porém, com-

binações que sejam eficientes sob o ponto de vista econômico, social e ambiental, além de con-

tarem com viabilidade política. 

O panorama do processo de planejamento apresentado indica a existência de múltiplos interes-

ses setoriais e múltiplos objetivos a serem perseguidos, tais como o econômico, financeiro, am-

biental e social. Soluções que atendam da melhor forma a um dos objetivos poderão não aten-

der adequadamente aos demais. Por isso, técnicas de análise multiobjetivo deverão ser empre-

gadas para esboçar soluções de compromisso entre os diversos objetivos, de acordo com os 

interesses do Meio Deliberativo.  

O ciclo de planejamento técnico será concluído nesse ponto. Caso os resultados sejam conside-

rados aceitáveis pelo Meio Técnico - ou seja, atendam, na interpretação dos técnicos, aos ansei-

os do Meio Deliberativo - eles serão passados a esta instância. Caso contrário, retorna-se à análi-

se dos cenários de desenvolvimento que poderão ser reavaliados, ante o diagnóstico de que 

nem todas as demandas podem ser atendidas, ou então, de que outras alternativas de atendi-

mento podem ser especificadas. As metas podem ser consideradas demasiadamente ambiciosas 

ante as capacidades de investimento e de pagamento e, portanto, serem concebidas de forma 

mais modesta, em termos quantitativos e qualitativos. Finalmente, outros tipos de intervenção 

poderão ser cogitados. Este processo proposto de planejamento dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica do rio Camaquã será, portanto, tanto uma atividade analítica - em que as teorias 

e os métodos serão aplicados visando à obtenção de resultados - quanto uma atividade criati-

va - na qual serão buscadas soluções de compromisso, arranjos de engenharia e fórmulas que 
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atendam às diversas demandas da forma mais adequada, e também um processo participati-

vo, como o envolvimento de usuários, sociedade e representantes de entes públicos, membros 

do Comitê da Bacia Hidrográfica. 

Quando, finalmente, as propostas de planos forem remetidas ao Meio Deliberativo, eles poderão 

entender que as soluções não são ainda satisfatórias, por diversas razões: 

 Não atendimento de demandas relevantes; 

 Alto nível de comprometimento financeiro na implementação das intervenções; 

 Impactos ambientais desnecessários, etc.  

Neste caso, o círculo do planejamento continuará seu giro, retornando ao meio técnico para no-

vas análises de engenharia, com novos percursos sobre os cenários setoriais, metas e interven-

ções. Tendo atendido a todas as demandas do Meio Deliberativo, o Plano é finalizado, e passa-se 

à sua implementação. 

Isto não significa que o processo de planejamento esteja então encerrado. O “círculo” continua 

girando, monitorando a evolução dos problemas através dos sistemas de informações e avalian-

do a necessidade de correções de rumos e de novas intervenções. Isto deverá ser promovido 

por um Sistema de Gerenciamento da Implementação Orientado a Resultados – SIGEOR que 

adotará diversos indicadores de consecução da implementação do PRHC, e indicará quando for 

oportuna a necessidade de sua atualização ou revisão.  

Como se percebe acima, todo este processo analítico-decisório-participativo requer informações 

de diversas fontes, e não apenas de monitoramento das consequências das intervenções. Elas 

poderão estar reunidas em um ou mais sistemas de informação e em cadastro de usuários de 

água que subsidiam permanentemente a consecução de todas as Etapas apresentadas. 

3.4 Conceito 4 – O PRHC se reportará aos diversos âmbitos geográficos pertinentes 

à inserção de um Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica. 

O processo de planejamento de recursos hídricos no Brasil ocorre em diversas abrangências ge-

ográficas com diferentes níveis de detalhamento e propósitos. A Figura 3.5 apresenta uma hi-

pótese de articulação que será adotada na elaboração do PRHC e, por meio dela, a integração e 

articulação de processos de planejamento de recursos hídricos nos âmbitos geográficos previstos 

nas Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. O processo de pla-
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nejamento será concebido de forma circular no qual as sugestões e demandas dos âmbitos mais 

restritos (pela ordem: bacia do Camaquã, unidade federada - RS, e país) são processadas nos 

âmbitos mais amplos, gerando orientações, na forma de diretrizes orientadoras de planejamen-

to, que deverão ser incorporadas aos âmbitos geograficamente mais restritos. 

No caso específico do ambiente de elaboração do PRHC importa o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH/RS) e o Plano Nacional de Recursos Hídricos.  

O PRHC deverá resultar na proposta de medidas, programas e projetos pertinentes à solução 

dos problemas de recursos hídricos na bacia hidrográfica em tela, que deverão ser incorporadas 

como demandas que deverão ser atendidas e sustentadas na implementação do PERH/RS. Em 

virtude deste aspecto, caberá na elaboração do PRHC se levar em consideração as diretrizes e 

metas do PERH/RS, bem como seus programas de ação, avaliando as oportunidades que serão 

abertas para atendimento das demandas relacionadas aos recursos hídricos da bacia hidrográfica 

do rio Camaquã. 

E, finalmente, existe o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH - com horizonte 2020 e que 

passou por uma atualização para gerar o PNRH 2025 -, outra peça de planejamento de interes-

se. Para sua elaboração foram realizados diagnósticos que resultaram em um panorama nacional 

dos recursos hídricos e elaborados cenários futuros de recursos hídricos. Como base nisto, foram 

propostas diretrizes para os programas de ação e formulados estes programas. Sendo este 

PNRH aprovado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no qual os interesses do estado do 

Rio Grande do Sul são considerados por meio da representação do seu Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos, alguns programas – a maioria, como poderá ser constatado – são de interes-

se do estado, e geram expectativas de sinergias com as ações do governo estadual no âmbito 

dos recursos hídricos de seu domínio, incluindo a bacia do rio Camaquã. 
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Figura 3.5 – Articulações dos Planos de Recursos Hídricos nos diversos âmbitos 
geográficos previstos na lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97). 

 

3.5 Conclusões Parciais 

As propostas apresentadas, e que servirão de fundamento para a elaboração do PRHC, são 

sustentadas por princípios que merecem ser identificados: 

 Princípio da participação: a Gestão de Recursos Hídricos deve induzir e ser realizada 

através da participação da sociedade, que é mais facilitada em unidades menores de 

planejamento, mais próximas aos interesses dos atores sociais; 

 Princípio da descentralização: por este princípio, que é corolário do princípio de 

participação, a Gestão de Recursos Hídricos deve ser descentralizada nas menores unidades que 

for possível; 

 Princípio de localidade: as questões que podem ser tratadas em âmbitos mais restritos 

não deverão ser levadas aos âmbitos mais amplos; 

 Princípio da subsidiaridade: embora a Gestão de Recursos Hídricos deva ser 

participativa, descentralizada e valorizando iniciativas locais, deve existir o compromisso de 
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atender disposições e diretrizes que sejam negociadas em âmbitos mais amplos. Isso determina 

que as decisões em âmbitos mais restritos sejam sintonizadas e se articulem com as de âmbito 

mais amplos, em um processo que se inicia localmente e se encerra no âmbito de toda nação, 

como foi identificado na Figura 3.5. O interesse coletivo deverá sempre preponderar sobre os 

de ordem individual, e os últimos deverão se submeter aos primeiros; 

 Princípio de sustentabilidade: a Gestão de Recursos Hídricos deverá induzir à 

sustentabilidade, em todas as suas interpretações - ambiental, que envolve efeitos de longo 

prazo sobre o capital natural, e financeira, que envolve consequências de curto prazo sobre o 

capital financeiro. Aplica-se aqui o velho ditado de que não existe almoço grátis - alguém sempre 

deverá pagar por benefícios gerados. Cabe sempre avaliar se os benefícios gerados justificam os 

custos (eficiência econômica) e se a equidade social acha-se presente na seleção de quem paga 

os custos e de quem recebe os benefícios. 

Concluindo, os conceitos básicos aqui apresentados para a elaboração do PRHC servirão como 

referencial para as ações a serem promovidas ao longo das diversas Etapas e na proposta de 

implementação dos instrumentos de gestão pertinentes e dos programas de ação. Os conceitos 

apresentados não pretendem, porém, ser uma proposta fechada. Ao contrário, eles deverão ser 

adaptados à realidade da bacia do Camaquã, envolvendo o sistema natural e social, sendo inse-

ridas alterações que sejam exigidas pelas tradições culturais e institucionais, e pelas oportunida-

des que surjam. Eles devem formar, assim, não uma norma restritiva, mas um referencial a ser 

adotado na busca de um permanente aperfeiçoamento da Gestão de Recursos Hídricos na bacia 

do Camaquã. 

Considerando estas premissas, serão a seguir apresentados os detalhamentos metodológicos 

relacionados à elaboração do PRHC. Ela adotará como referência mínima dos produtos a serem 

apresentados o que é disposto no Termo de Referência - TR. Neste detalhamento metodológico 

serão explicitadas as estratégias a serem adotadas para atendimento e possível superação das 

demandas apresentadas. 

4 DIRETRIZES GERAIS A SEREM CONSIDERADAS DURANTE OS SERVIÇOS 

Para o pleno atingimento dos objetivos gerais esperados, em consonância como os princípios 

previamente enunciados, a Contratada estabeleceu algumas diretrizes que pretende seguir no 

decorrer do desenvolvimento dos serviços. Entende que com o total cumprimento destas, estará 

cumprindo com seu compromisso em honrar satisfatoriamente o escopo contratual e, acima de 
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tudo, em total alinhamento com as deliberações surgidas junto ao Comitê de Gerenciamento da 

Bacia Hidrográfica do rio Camaquã - CBH Camaquã. São Elas: 

1)  Estabelecimento junto ao CBH Camaquã e sua Comissão Permanente de Assessoramento 

– CPA e, em especial, com a Comissão de Acompanhamento do Plano da Bacia 

Hidrográfica do rio Camaquã (CA/PRHC), um diálogo permanente para norteio das 

atividades e definição das abordagens ao longo dos trabalhos; 

2)  Consideração das diretrizes constantes no Plano Estadual de Recursos Hídricos, no Plano 

Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água, bem como as abordagens elencadas nos 

principais estudos anteriores já realizados na bacia; 

3)  Consideração de outros planos setoriais em tramitação na bacia: irrigação, drenagem 

urbana, esgotamento sanitário, turismo e lazer (balneabilidade ou ainda o programa das 

formações geológicas integrantes da Associação Mundial de Montanhas Famosas 

(WFMA) como a Pedra do Segredo, as Guaritas, e outras), perspectivas da expansão da 

cadeia produtiva da celulose, etc.; 

4)  Consideração do conceito de “desenvolvimento endógeno” atualmente em discussão no 

CBH Camaquã2; 

5)  Consideração dos empreendimentos de geração de energia em rios da bacia do Camaquã 

registrados na ANEEL, bem como das demais obras hidráulicas existentes ou projetadas 

para a bacia (obras de reservação hídrica para irrigação, abastecimento 

público/industrial, obras de regularização de vazões, etc.); 

6)  Consideração das Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011 (que complementa e altera 

a 357) para toda e qualquer análise ou simulação de qualidade de água, ou mesmo o 

estabelecimento das diretrizes para o enquadramento dos corpos de água em classes de 

qualidade na bacia do Camaquã; 

7)  Consideração da interface das águas costeiras com as águas internas da bacia, sobretudo 

na parte baixa da bacia (limite com a Laguna dos Patos); 

                                            

2 “O desenvolvimento endógeno é aquele onde os elementos locais são a referência, ou seja, é aquele que parte das 
características e recursos locais (potencial endógeno) para promover uma nova coerência entre os elementos tradi-
cionais e os externos, tratando de harmonizar as condições ecológicas,  socioculturais e econômicas locais” (Borba, 
M. F. S., Gomes, J.C.C., Trujillo, R. G. Desenvolvimento endógeno como estratégia de desenvolvimento de áreas 
marginais). 
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8)  Abordagem com amplo foco na solução dos problemas voltados ao assoreamento das 

águas da bacia, especialmente na bacia Arroio Velhaco; 

9)  Incorporação dos acontecimentos e avanços obtidos pelo Comitê, associações de usuários 

de água (como a Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro - 

AUD) e demais entes intervenientes na bacia, promovendo-se relação sinérgica entre 

estes órgãos e a equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos da Contratada; 

10) Sequenciamento do processo de reforço e qualificação da articulação já existente da 

sociedade da bacia hidrográfica, dando continuidade ao processo de mobilização e 

participação social para validação e aprovação das etapas do PRHC, e para a 

continuidade da construção do processo decisório de gestão, garantindo a ampla 

participação dos diferentes atores direta ou indiretamente intervenientes na bacia 

hidrográfica; 

11) Compartimentação da bacia em unidades de planejamento e gestão (UPG’s), de modo a 

especificar problemas e soluções intrínsecas a cada sub-bacia; 

12) Consolidação de um diagnóstico específico que permita compreensão técnica e social, 

das informações existentes relacionadas aos recursos hídricos, com ênfase nas relações 

de causa e efeito que determinam a situação atual da qualidade e da quantidade das 

águas da bacia hidrográfica; 

13) Seleção e uso de modelos matemáticos para avaliações quali-quantitativas da bacia na 

cena atual (2014) e em cenas futuras a serem consideradas nos cenários prospectados, 

inclusive com modelo matemático apropriado para a franja litorânea correspondente à 

costa da Laguna dos Patos; 

14) Geração de cenários futuros para horizontes a serem estabelecidos em conjunto com a 

CA/PRHC visando à prospecção de futuros alternativos para orientar as deliberações 

relacionadas tanto aos enquadramentos qualitativo e quantitativo, quanto a estratégia 

para alcance de suas metas e também àquelas relacionadas a compatibilização entre as 

disponibilidades e demandas hídricas; 

15) Verificação das condições de quantidade e qualidade de água atingidas, para as 

condições hidrodinâmicas de referência alternativas (ou para as vazões de referência 

consideradas, se for o caso), para cada cenário e meta intermediária, com a consequente 
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estimativa de necessidade de aumento de disponibilidade ou redução de demandas 

hídricas, e redução de cargas poluentes, mediante modelo de simulação 

quantidade/qualidade;  

16) Análise de mecanismos de implementação de sistemas de outorgas de direito de uso e 

cobrança a partir de exemplos bem sucedidos em outros estados e em bacias de rios de 

águas de domínio federal, avaliando com o CBH Camaquã as possibilidades de 

incorporação destes mecanismos via Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Sul; 

17) Discussão e proposta de formas de articulação entre o CBH Camaquã e demais CBHs 

integrantes da Região Hidrográfica do Litoral, voltada à articulação de interesses, e 

visando facilitar a melhoria da qualidade das águas da bacia do Camaquã, sobretudo 

relativas ao assoreamento, esgoto e destinação dos resíduos sólidos, desmatamento das 

matas ciliares e alto consumo de água para a irrigação nos períodos de verão; 

18) Disponibilização das novas informações a serem geradas no âmbito deste contrato, em 

linguagem acessível à sociedade, através do CBH Camaquã, bem como a consolidação 

de um sistema de informações de recursos hídricos compartilhado. 

5 BASE DE DADOS E NORMAS A SEREM UTILIZADAS 

As atividades atinentes ao presente escopo do PRHC serão desenvolvidas com base em dados 

secundários disponíveis na bacia do Camaquã, coletados junto a órgãos federais como ANA, 

ANEEL, EMBRAPA, MINTER, MDA, estaduais como DRH/SEMA, FEPAM, CORSAN, FEE, IRGA, 

CEEE, órgãos municipais, e ainda oriundos de programas co-localizados. 

A normatização a ser adotada estará sempre em total consonância com as diligências estabeleci-

das pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO e, quando inexistentes, aquelas formaliza-

das pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

6 REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO (CONTRATADA + COMISSÃO DE ACOMPA-

NHAMENTO) 

A execução dos serviços ora licitados será acompanhada por uma Comissão de Acompanhamen-

to – CA/PRHC, composta por dois representantes da DRH/SEMA, dois da FEPAM e dois do CBH 

Camaquã, através de Portaria. A ela caberá a responsabilidade pelo acompanhamento, avaliação 
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e aprovação de todo o trabalho técnico. A CA/PRHC terá autonomia para, quando julgar neces-

sário, solicitar que as dúvidas da empresa contratada sejam formuladas por escrito, bem como 

requerer esclarecimentos adicionais acerca de metodologias e produtos. 

Os assuntos, as discussões e as decisões da CA/PRHC junto com a Contratada serão registrados 

em ata e entregues, no máximo no 5º dia útil após a reunião. A qualquer tempo a CA/PRHC 

poderá convocar reuniões que julgar necessárias ao bom desempenho dos trabalhos. 

A CA/PRHC fará exposições relativas ao desenvolvimento dos trabalhos sempre que solicitada e 

apresentará propostas de alternativas julgadas pertinentes, acompanhadas dos respectivos re-

querimentos de orientações e ajustes de conteúdos, procedimentos e diretrizes específicas. 

Isso posto, a Contratada prevê, minimamente, a realização de reuniões mensais de acompa-

nhamento entre a equipe técnica e a CA/PRHC, para apresentação e discussão dos avanços e 

conflitos surgidos no período correspondente, ocorrendo preferencialmente em Porto Alegre, em 

datas oportunamente marcadas no decorrer do contrato. 

6.1 Acompanhamento das Reuniões Ordinárias do CBH Camaquã e Realização de 

Eventos Públicos. 

A Contratada participará ativamente de todas as Reuniões Ordinárias do CBH Camaquã. Cumpre 

salientar que as próximas reuniões são previstas em 31 de julho de 2014 em Camaquã, 28 de 

agosto de 2014 em São Lourenço do Sul e 30 de outubro de 2014 em Piratini.  

Além disso, se fará presente em todas as reuniões extraordinárias e nos Eventos Públicos previs-

tos para acontecerem durante o processo de elaboração do PRHC, e que tenham relação direta 

ou indireta com o plano, principalmente durante a etapa de revisão da proposta de Enquadra-

mento Qualitativo e Quantitativo, das etapas de validação de informações e da avaliação das 

propostas de ação, a serem acordadas com o CBH Camaquã e com a CA/PRHC durante a cons-

trução do Processo de Mobilização Social. 

6.2 Mobilização Social para a Efetiva Participação da Sociedade na Elaboração do 

PRHC. 

O envolvimento da sociedade é estrutural para a elaboração de um Plano de Recursos Hídricos 

conforme a Lei Federal n° 9.433/97 e a Lei Estadual 10.350/94. Este envolvimento visa informar 

e também buscar complementação dos estudos, pois a sociedade irá aportar novas informações, 
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podendo inclusive complementar o diagnóstico, além de opinar sobre os usos futuros das águas 

da bacia e indicar, inclusive, possíveis compromissos com as metas a serem estabelecidas no 

Plano.  

 

Para que esta participação seja efetiva, são previstos mecanismos de repasse das informações 

levantadas pelos estudos. O processo de mobilização da sociedade para participação nas deci-

sões sobre o futuro da gestão das águas da bacia pressupõe a continuidade do processo em 

termos de elaboração do PRHC propriamente dito, ao longo de todas as Etapas. 

Portanto, a Contratada pretende realizar as atividades de mobilização social nos mesmos moldes 

do que já vem sendo realizado pelo Comitê, utilizando para tanto metodologias com foco no 

alcance dos grupos de usuários da bacia, assim como as representações dos demais segmentos 

que integram o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos na bacia. 

 

Visando garantir o envolvimento da sociedade da bacia, a Contratada desenvolverá um plano de 

mobilização social, por meio da ampla divulgação do seu processo de elaboração, a ampliação 

da lista de atores sociais da bacia, o aprofundamento da relação do CBH com a sociedade local e 

o desenvolvimento de estratégias de participação social ao longo do processo. 

A mobilização das entidades e lideranças que, de forma direta ou indireta, possuem relações 

com as águas da bacia hidrográfica do rio Camaquã, é muito importante no processo decisório 

para a gestão de recursos hídricos. Para tanto, propõe-se as seguintes estratégias para mobilizar 

a sociedade da bacia, no processo de elaboração do PRHC: 

NAVEGAÇÃO
PESCA E 

AQUICULTURA
SETOR 

INDUSTRIAL
SANEAMENTO 

BÁSICO
AGRICULTURA 

E PECUÁRIA

TURISMO, 
ESPORTE E 

LAZER 

MINERAÇÃO E 
GERAÇÃO DE 

ENERGIA

INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE DA BACIA(COMPREENSÃO SOCIAL) 

ETAPA A –  
Diagnóstico 

ETAPA B –  
Prognóstico 

ETAPA C –  
Plano de Ação 
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6.2.1 LEVANTAMENTO DOS ATORES SOCIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMA-

QUÃ. 

Inicialmente, a Contratada fará um levantamento dos atores sociais da bacia, a partir dos conta-

tos dos membros do CBH Camaquã, das Prefeituras dos 29 municípios envolvidos e suas res-

pectivas Câmaras de Vereadores, elaborando uma lista preliminar de instituições e entidades da 

bacia que tenham relação com recursos hídricos e meio ambiente. Esta lista será ampliada e 

consolidada no processo de mobilização de campo, durante a Etapa A, e passará a ser a bali-

zadora para o processo de mobilização nas demais Etapas de construção do PRHC. 

6.2.2 MOBILIZAÇÃO DE CAMPO. 

A mobilização de campo, a ser realizada com o apoio dos membros do Comitê, terá por objetivo 

sensibilizar os setores representativos da sociedade e de lideranças dos setores produtivos, todos 

com interface com a questão do uso e conservação dos recursos hídricos na bacia do Camaquã, 

a participarem do processo de elaboração do PRHC. 

Para efetivar esta mobilização de campo, a Contratada contará com o coordenador de mobiliza-

ção social, que estará à frente de todo processo de mobilização e 4 mobilizadores sociais de 

campo, preferencialmente moradores da bacia do Camaquã e com experiência na área de mobi-

lização e participação social. Estes mobilizadores serão divididos em 3 regiões para mobilização: 

alto, médio e baixo rio Camaquã. Propõe-se esta divisão, visto que a mesma já é utilizada para 

as discussões do Comitê. 

Os mobilizadores participarão de um Curso de Contextualização juntamente com os demais téc-

nicos da Contratada, sendo que, além dos temas exigidos no Termo de Referência, haverá um 

momento de planejamento da estratégia e abordagem dos mobilizadores em campo, nas visitas 

de sensibilização e a definição de plano de ação detalhado.  

Na Etapa A de elaboração do Plano, os mobilizadores farão visitas às instituições públicas e enti-

dades da sociedade que, direta ou indiretamente, se relacionam com os recursos hídricos, em 

todos os municípios da bacia hidrográfica, divulgando o processo de elaboração do Plano e bus-

cando sensibilizá-los a participar do mesmo. O envolvimento do Comitê junto aos setores que 

representam e na articulação destas visitas institucionais será fundamental para o sucesso desta 

etapa de campo. 

Quando das visitas, será aplicado um questionário específico por segmento (poder público, soci-

edade civil e usuários da água) que, além de cadastrar a instituição ou entidade para compor um 

banco de dados para a mobilização, verificará a percepção dos entrevistados sobre os principais 
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problemas hídricos da bacia, participação, mobilização, comunicação social, educação ambiental, 

caracterização dos conflitos socioambientais, aspectos culturais e econômicos nos municípios da 

bacia. Neste contato inicial será distribuído um folder que trará informações sobre o que é o 

PRHC e como participar do processo de sua elaboração.  

Nas Etapas B e C haverá mobilização em campo para garantir a participação dos atores visitados 

na Etapa A, nas oficinas e nas Consultas Públicas das Etapas B e C. Estes serão momentos em 

que os mobilizadores poderão aplicar outros questionários críticos propositivos, de acordo com 

os objetos de estudo de cada Etapa.  

6.2.3 OFICINAS DE DIAGNÓSTICO. 

A Contratada organizará em cada região da bacia (alto, médio e baixo rio Camaquã) uma oficina 

para garantir a participação dos atores sociais de cada região neste processo. Os municípios 

serão indicados pelo CBH Camaquã.  

Nestas oficinas serão convidadas a participar representações dos setores produtivos, dos pode-

res públicos e da sociedade civil para que, através da metodologia do Diagnóstico Rápido Partici-

pativo (DRP), a Contratada possa desenhar quais são, na opinião da população da bacia, as for-

ças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o uso e conservação dos recursos hídricos na 

bacia. Destaca-se que a participação ativa dos membros do Comitê nas oficinas é de grande 

importância, quer seja para a identificação das questões estratégicas que deverão integrar o 

Plano, como para ampliar sua interlocução com a sociedade da bacia. Este será outro momento 

importante de identificação e caracterização de conflitos socioambientais instalados ou latentes. 

As Oficinas serão divulgadas por mala direta, e-mail, cartazes e pelos mobilizadores de campo e 

divulgação nas rádios regionais, com apoio dos representantes do Comitê. 

6.2.4 OFICINAS DE ENQUADRAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO. 

O público-alvo serão os membros do CBH Camaquã e demais atores sociais mobilizados na Eta-

pa anterior. Na Etapa B, as oficinas ocorrerão nos mesmos moldes das oficinas de diagnóstico, 

de forma participativa, porém com objetivo diferente. Nesta Etapa pretende-se identificar os 

usos futuros para a água da bacia do rio Camaquã na visão dos envolvidos, ou seja, “os rios 

que a sociedade deseja ter”.  

Serão feitas apresentações sobre o tema para iniciar as atividades. Em seguida, fornecidos ma-

pas, com as informações de outorga, conflitos de uso e qualidade de água para subsidiar a defi-
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nição dos usos futuros da água da bacia. 

Esta definição é importante para elaboração da proposta de Enquadramento que será apreciada 

pela população na consulta pública da Etapa B e pelo Comitê em Plenária com esta pauta, na 

Etapa C. 

As Oficinas serão divulgadas por mala direta, e-mail, cartazes e pelos mobilizadores de campo, 

divulgação nas rádios regionais, com apoio dos representantes do Comitê. 

6.2.5 OFICINAS DO PLANO DE AÇÃO. 

O público-alvo serão os membros do Comitê e demais atores sociais mobilizados nas Etapas an-

teriores. Na Etapa C, as oficinas ocorrerão nos mesmos moldes das oficinas de diagnóstico e do 

prognóstico, de forma participativa, porém com objetivo diferente. Nesta Etapa o que se preten-

de é identificar programas, projetos e ações prioritárias e os possíveis compromissos institucio-

nais por segmento e região, com as metas a serem estabelecidas no Plano. 

As oficinas deverão ser precedidas de reuniões entre os membros do Comitê e os respectivos 

setores que representam, visando avaliar e identificar prioridades e compromissos que possam 

ser assumidos no âmbito setorial e regional para a efetividade do Plano. 

O resultado destas oficinas é importante para elaboração da proposta final do Plano para identi-

ficar, inclusive, “que rios nos comprometemos a ter”. 

As Oficinas serão divulgadas por mala direta, e-mail, cartazes e pelos mobilizadores de campo, 

divulgação nas rádios regionais, com apoio dos representantes do Comitê. 

6.2.6 CONSULTAS PÚBLICAS. 

Ao longo do plano serão realizadas três Consultas Públicas. A primeira será após a construção da 

versão preliminar do Diagnóstico Circunstancial, já incorporando o resultado das entrevistas insti-

tucionais e do DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) elaborado nas Oficinas o qual será apre-

sentado, em linguagem acessível, na Primeira Consulta Pública para considerações da população 

da Bacia e dos membros do Comitê no fim da Etapa A. As considerações, críticas e sugestões 

oriundas desta consulta serão analisadas pela Contratada para integrar a versão final do docu-

mento.  

Ao fim da Etapa B, será realizada a Segunda Consulta Pública, onde a proposta preliminar de 

Enquadramento Qualitativo e Quantitativo será apresentada à sociedade da bacia do Camaquã. 
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Esta proposta já terá incorporado as discussões das oficinas de usos futuros da água da bacia. 

As apresentações serão realizadas em linguagem acessível e as considerações, críticas e proposi-

ções oriundas desta consulta serão consideradas para consolidação da proposta de Enquadra-

mento. 

A terceira e última Consulta Pública ocorrerá para apreciação dos membros do Comitê e demais 

atores sociais da bacia da versão preliminar do Plano de Ações sobre Recursos Hídricos para a 

Bacia do rio Camaquã, da proposta de metodologia para cobrança e das diretrizes para a outor-

ga. Esta consulta será realizada no final da Etapa C com objetivo de apresentar e colher as con-

tribuições da população da bacia e, em especial, os membros do Comitê sobre o Plano de Ações. 

As considerações, críticas e sugestões dos participantes serão analisadas para incorporação no 

Plano de Ações.  

Nestas três Consultas Públicas, o CBH Camaquã terá um papel fundamental tanto na sua função 

de acompanhar as etapas de elaboração deste Plano e conduzir seu processo de aprovação, e 

ainda, como interlocutor junto à sociedade da bacia, para garantir expressiva participação dos 

diferentes segmentos que o compõem em todas as Etapas do processo. 

Para as Consultas Públicas será utilizada metodologia específica que garanta a efetiva participa-

ção da sociedade e a compreensão dos aspectos técnicos que serão apresentados. Esta metodo-

logia encontra-se detalhada no item Processo de Mobilização Social adiante apresentado.  

As Consultas Públicas serão divulgadas por mala direta, e-mail, cartazes, divulgação nas rádios 

regionais e pelos mobilizadores de campo. 

6.2.7 PLENÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CA-

MAQUÃ. 

Após a Terceira Consulta Pública, a Proposta de Enquadramento Qualitativo e Quantitativo, e o 

Plano de Ações serão apresentados pelos técnicos da Contratada, à CA/PRHC - Comissão de 

Acompanhamento de Elaboração do Plano, que conta com a participação de representantes da 

FEPAM da SEMA/DRH e do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã, 

para definir metodologia de discussão, junto aos membros do Comitê, que permita o efetivo 

conhecimento do conteúdo do documento, para deliberação em plenária convocada com esta 

pauta. 
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6.3 Comunicação Social. 

Um dos componentes que integram a proposta de mobilização é a Comunicação Social, entendi-

da aqui como uma ferramenta essencial para que se alcance o grau de mobilização e conscienti-

zação desejados no processo de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica.    

A comunicação ganha importância dentro do processo de mobilização social para a gestão pelas 

seguintes premissas: 

 Para ser legitimado pela sociedade, qualquer plano de gestão das águas necessita 

incorporar valores e percepções dessa mesma sociedade; 

 O primeiro passo em um processo de mobilização é a percepção da realidade que rodeia 

os atores sociais envolvidos: ninguém defende ou respeita aquilo que não conhece ou de que 

não reconhece o valor;  

 Somente informação não basta - é necessário criar caminhos efetivos para a participação 

da sociedade em um processo como o da gestão das águas; 

 A mobilização se concretiza no momento em que uma aspiração coletiva se forma na 

comunidade por uma ação em busca da concretização desse desejo. 

Entende-se, portanto, que os meios e instrumentos de comunicação são fundamentais para a 

disseminação e democratização das informações, e têm poder decisivo na mudança de visão 

sobre o valor da água e a importância da sua preservação.  

Como instrumentos de comunicação no processo de elaboração do PRHC, propõe-se: 

 A escolha do símbolo e do slogan do Plano, como referências para fixar o processo de 

elaboração do plano de bacia na imagem da sociedade da bacia hidrográfica; 

 A criação de um sítio eletrônico específico para disponibilizar informações do Plano de 

Bacia Hidrográfica do rio Camaquã, de forma clara e rápida, e que permita o acesso online de 

documentos e informações pertinentes ao processo; 

 A criação e reprodução de um cartaz para divulgação das oficinas e consultas públicas do 

processo de elaboração do Plano, que devem ser distribuídos de acordo com a Contratante e o 

Comitê, entre os municípios que compõem a bacia em cada atividade;  
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 A criação e reprodução de um folder sobre o PRHC, que conterá informações sobre o CBH 

Camaquã, a caracterização geral da bacia do Camaquã, a importância do Plano de Recursos 

Hídricos e como participar do processo; 

 A criação e vinculação em rádios regionais de informes (spot’s)  divulgando a realização 

das Oficinas Regionais e Consultas Públicas, duas semanas antes dos eventos; 

 A contratação de carro de som para divulgação das Oficinas e Consultas Públicas, em local 

de grande circulação de pessoas (como feiras públicas, por exemplo), no mínimo de três horas, 

no município onde será realizado o evento, em um dia próximo ao evento; 

 Criação e produção de  três banners de divulgação da elaboração do Plano para estarem 

presentes nas Oficinas e nas Consultas Públicas, auxiliando na identidade visual das etapas 

participativas do processo.  

7 METODOLOGIA 

A metodologia apresentada a seguir tem o objetivo de descrever “como executar” as ativida-

des necessárias ao cumprimento dos serviços, descrevendo-se os principais procedimentos e 

diretrizes adotados pela Contratada. O Planejamento das Atividades de execução do PRHC, diz 

respeito à listagem das atividades, seu encadeamento lógico e temporal, permitindo a visualiza-

ção “do que fazer” para serem alcançados os objetivos previstos na contratação. Geralmente 

outras ferramentas fazem parte deste Planejamento, tais como: Cronogramas Físico das Ativida-

des, Organograma da Equipe Técnica, Planilha Quantitativa e Temporal da Alocação da Equipe 

Técnica, Alocação de Recursos e Infraestrutura de Apoio aos Serviços, Modelo Gerencial propos-

to para condução dos trabalhos e Plano da Qualidade. 

As atividades integrantes do plano de trabalho foram concebidas seguindo-se o Fluxograma de 

Atividades constante no Edital nº 083/CELIC/2013. A partir dele estabeleceu-se então o crono-

grama físico de execução das atividades do projeto. 

É importante a análise conjunta destes dois instrumentos de planejamento. Enquanto o fluxo-

grama fornece o encadeamento lógico das atividades, especificando as precedências das ativi-

dades, o Cronograma Físico fornece a duração de cada atividade e suas respectivas subativida-

des e tarefas, permitindo o controle do avanço físico do projeto. 
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8 RELAÇÃO DE ATIVIDADES 

A relação de atividades técnicas propostas, transcritas no Quadro 8.1, visa alcançar os objetivos 

da contratação. Estes buscam produzir um PRHC de forma participativa, que permita ao CBH 

Camaquã e demais integrantes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos gerirem, de 

forma efetiva e sustentável, os recursos hídricos da bacia do rio Camaquã. Esta gestão refere-se 

aos usos múltiplos da água, manutenção da sua qualidade, superação de conflitos, em benefício 

da sua população e das gerações futuras. A relação visa a mostrar as atividades que a Contrata-

da pretende desenvolver, bem como embasar o planejamento lógico, sequencial e físico dos 

trabalhos. A relação detalhada de atividades a serem prestadas para alcançar o escopo do traba-

lho, bem como a programação dos trabalhos e os respectivos procedimentos metodológicos e 

operacionais que serão adotados, os quais consubstanciam o presente planejamento, baseiam-

se fundamentalmente no Termo de Referência do Edital Nº 083/CELIC/2013, com adições pro-

movidas para atender mais bem aos objetivos propostos. 

Quadro 8.1 – Relação das atividades a serem executadas. 
Atividades 

Macroatividade I – Atividades preliminares 

Atividade I.1 – Mobilização da Coordenação, Equipe Técnica e Apoio Logístico 

Atividade I.2 – Curso de Contextualização com a Equipe Técnica 

Atividade I.3 – Curso de Contextualização com os Representantes do CBH 

Atividade I.4 – Aspectos Históricos da Ocupação da bacia do Camaquã, Organização Social, Aspectos Insti-

tucionais e Legais Voltados à Questão Ambiental e de Recursos Hídricos 

Atividade I.5 – Seleção e Proposição de Eq. e Modelos de Apoio à Decisão 

Tarefa I.5.1. Modelos Matemáticos 

Tarefa I.5.2. Equações para Outorga e Cobrança pelos Usos da Água 

Atividade I.6 – Proposta de Informação, Mobilização e Participação Social 

Macroatividade II – Etapa A – Diagnóstico e Prognóstico dos Recursos Hídricos da Bacia Hi-

drográfica do Camaquã 

Atividade II.1 - Identificação e Consolidação das Informações Existentes 

Tarefa II.1.1 - Identificação e Definição das Variáveis Utilizadas no Estudo 

Tarefa II.1.2 - Coleta e Sistematização das Informações Existentes 

Tarefa II.1.3 – Estruturação do SIG no Âmbito do Sistema do DRH/SEMA 

Tarefa II.1.4 – Definição das unidades de Planejamento e Gestão – UPG 

Tarefa II.1.5 - Levantamentos de programas, ações, projetos e intervenções previstas na bacia hidrográfi-

ca no período de 20 anos 
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Atividades 

Atividade II.2 – Obtenção de Informações Complementares 

Tarefa II.2.1 – Campanhas de Qualidade da Água 

Atividade II.3 – Consolidação do Diagnóstico 

Tarefa II.3.1 - Caracterização do Uso e Ocupação Atual do Solo 

Tarefa II.3.2 - Diagnóstico das Disponibilidades Quantitativas e da Qualidade de Água 

Tarefa II.3.3 - Proposta de Cenários Futuros para a bacia 

Tarefa II.3.4 – Diagnóstico e Prognóstico das Demandas Hídricas 

Tarefa II.3.5 - Definição das Vazões de Referência para os Enquadramentos qualitativo e quantitativo 

Tarefa II.3.6 - Balanços Hídricos na cena atual, e nos cenários propostos e cenas selecionadas de curto, 

médio e longo 

Macroatvidade III – Etapa B – Avaliação das Propostas Futuras para a Gestão da Bacia 

Atividade III.1 – Proposta de Enquadramentos Qualitativo e Quantitativo, em processo participativo: “os 

rios que queremos ter” 

Atividade III.2 – Proposta de Enquadramento Qualitativo e Quantitativo em processo técnico: “os rios que 

podemos ter” 

Tarefa III.2.1 – Definição das Ações Previstas para Atingir os Enquadramentos, em qualidade e quantida-

de, e demais metas do PDRHC 

Tarefa  III.2.2 – Avaliação Financeira das Ações Previstas para Atingir os Enquadramentos Quantitativo e 

Qualitativo – Plano de Investimento 

Tarefa III.2.3 – Avaliação de exequibilidade e de viab. das intervenções 

Tarefa III.2.4 - Plano de Ações Específicas para as UPG's (Proposição de Programas, Projetos, Interven-

ções e Estudos) 

Atividade III.3 – Diretrizes Gerais, Critérios e Operacionalização da Cobrança pelo uso de água 

Tarefa III.3.1 - Estudo e Definição de Modelos de Cobrança para as Retiradas e para a Diluição de Efluen-

tes 

Tarefa III.3.2 - Avaliação do Potencial de Arrecadação da Metodologia Escolhida Aplicada em cada cenário 

Futuro e suas Cenas 

Atividade III.4 - Balanços Hídricos Quali-quantitativos para os cenários futuros alternativos, considerando 

as Intervenções Previstas 

Atividade III.5 - Metas Intermediárias de Enquadramento, nos aspectos de qualidade e quantidade 

Macroatividade IV – Etapa C – Plano da Bacia Hidrográfica – Programa de Ações Priorizadas – 

Critérios de Outorga e de Cobrança Definidos 

Atividade IV.1 – Marco Lógico do PDRHC 

Atividade IV.2 – Priorização de Ações 

Atividade IV.3 - Proposta de Operacionalização da Aplicação da Cobrança pelo Uso da Água 

Atividade IV.4 - Estabelecimento de Diretrizes Gerais para a Outorga 
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Atividades 

Atividade IV.5 - Pagamento por Serviços Ambientais, Certificações (Mecanismos de Adesão Voluntária), e 

Pegada Hídrica 

Atividade IV.6 - 6 - Proposta de Reordenamento Territorial das Atividades Econômicas da BH Camaquã 

Nesta relação não constam as reuniões de acompanhamento entre a Contratada e a CA/PRHC 

nem mesmo as reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê e a realização de eventos públi-

cos, embora estejam lançadas no cronograma. Tais reuniões de acompanhamento ocorrerão 

repetidamente ao longo do desenvolvimento dos serviços de elaboração do Plano, preferencial-

mente antes da entrega de cada um dos produtos parciais previstos. Seus resultados serão devi-

damente registrados conforme orientações constantes no TR do Edital. 

9 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

A descrição detalhada de cada uma das atividades a serem desenvolvidas no âmbito dos servi-

ços ora licitados é realizada a seguir, demonstrando-se as metodologias e ferramentas a serem 

utilizadas para o devido êxito esperado. 

9.1 Macroatvidade I – Atividades Preliminares. 

As atividades preliminares são imprescindíveis para que os objetivos do trabalho sejam alcança-

dos. Serão, portanto, planejadas e executadas antes do início das atividades que integram o 

processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do Camaquã – Etapas A, B e C, conforme me-

todologia usual no Rio Grande do Sul. 

9.1.1 ATIVIDADE I.1 – MOBILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E APOIO LO-

GÍSTICO. 

Uma vez emitida a Ordem de Serviço, ocorrerá a 1ª reunião de acompanhamento entre Contra-

tada e Contratante, a ser realizada no dia 30 de julho de 2014, nas dependências da DRH/SEMA, 

na cidade de Porto Alegre. Antecedendo a esta reunião, foi mobilizada a coordenação proposta, 

que tomou as providências iniciais no sentido de alocar os recursos materiais e humanos e co-

meçar os trabalhos contratados, de acordo com o presente Plano de Trabalho. Durante esta 

reunião será realizado o Curso de Contextualização com a equipe técnica da Contratada, adiante 

detalhado, no próximo item. 

A Coordenação dos Estudos por parte da Contratada, além de ser uma das atividades principais 

a ser exercida, desempenhará papel fundamental para o êxito dos trabalhos, de acordo com a 

estrutura e a organização dos serviços previstos. Propõe-se que isto seja realizado por uma Co-
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ordenação Colegiada, reunindo três representantes da Contratada, aprovados pelo Contratante, 

de forma a estabelecer maior flexibilidade. Esta permitirá, por exemplo, que nas reuniões a se-

rem promovidas sempre possa estar pelo menos um de seus membros presente, com poderes 

decisórios, que se encarregará de repassar aos demais os resultados. 

Caberão à Coordenação Colegiada todos os procedimentos relativos ao relacionamento técnico e 

administrativo com o CBH Camaquã, a CA/PRHC e a SEMA e outros órgãos pertinentes, a partir 

da assinatura do Contrato e da emissão da Ordem de Serviço (OS), representando a Contratada 

na execução contratual e na formação do canal de comunicação cliente-empresa. A Coordena-

ção Colegiada será a detentora das informações administrativas contratuais, utilizando-se dos 

escritórios e serviços de apoio administrativo e de informática no exercício da interação das 

equipes técnicas. Caberão ainda à Coordenação Colegiada a ordenação sequencial e a definição 

das prioridades de serviços e atividades, o controle e a manutenção do nível de qualidade dos 

trabalhos, dos prazos de atividades intermediárias e finais, bem como a editoração dos relatórios 

e documentos. Caberá ainda à Coordenação Colegiada compatibilizar a linguagem empregada 

pela equipe multidisciplinar na elaboração de textos, com uma característica única. Esta lingua-

gem será descritiva, técnica, objetiva, concisa e conclusiva. 

Continuamente, a Coordenação Colegiada verificará se os objetivos propostos em cada docu-

mento e relatório foram alcançados e intervirá a tempo, caso necessário, para que sejam escla-

recidos os pontos eventualmente imprecisos ou incompletos. 

Feita a relação de atribuições e qualificações da Coordenação Colegiada, será mobilizada a equi-

pe de apoio administrativo, que providenciará a alocação de espaço físico, instalações e equipa-

mentos necessários, e os técnicos responsáveis por áreas específicas dos estudos, que efetuarão 

a coleta e análise dos dados disponíveis e programarão os trabalhos e as atividades subsequen-

tes. A partir dos primeiros procedimentos concluídos, será mobilizada a equipe técnica prevista 

para realizar as demais atividades nos tempos e períodos programados. A mobilização das equi-

pes e equipamentos será realizada em tempo hábil, de forma a evitar descontinuidades e atrasos 

nos serviços e cronogramas previstos. 

As reuniões de acompanhamento, a serem realizadas em conjunto com a CA/PRHC, a exemplo 

da primeira que ocorrerá imediatamente após a emissão da OS, ocorrerão sempre antes da en-

trega dos produtos parciais, sendo originalmente concebidas como mensais. Suas deliberações 

serão consolidadas nos respectivos produtos a serem entregues em cada período. 
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9.1.2 ATIVIDADE I.2 – CURSO DE CONTEXTUALIZAÇÃO COM A EQUIPE TÉCNICA 

Logo após a emissão da Ordem de Início dos Serviços será realizado um curso de contextualiza-

ção para equalização de conceitos envolvendo toda a equipe técnica alocada para o desenvolvi-

mento dos serviços. Será, portanto, uma atividade interna à equipe, mas para a qual serão con-

vidados membros da CA/PRHC e do CBH Camaquã para atualizar a equipe a respeito de:   

1. Estágio atual de funcionamento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos,  

2. Conhecimento existente sobre a bacia do Camaquã,  

3. Interações da bacia do rio Camaquã com a Região Hidrográfica do Litoral e  

4. Atuação do Comitê, compreendendo o processo de gestão e a importância da participa-

ção da comunidade na construção do Plano de Bacia. 

Nesta atividade serão efetivamente detalhadas todas as metodologias a serem utilizadas na exe-

cução dos serviços, e que constam neste Plano de Trabalho, como os métodos de participação 

social, os métodos para tratamento de análises de qualidade de água, métodos para realização 

do balanço hídrico, etc.  

9.1.3 ATIVIDADE I.3 – CURSO DE CONTEXTUALIZAÇÃO COM OS REPRESENTANTES DO 

CBH CAMAQUÃ. 

Imediatamente após a realização do curso com a equipe técnica, será realizado um curso de 

capacitação/contextualização para os representantes do CBH Camaquã. A este evento serão 

convidados o DRH, a FEPAM e a CA/PRHC, além de outras esferas que se julgar necessário. Nes-

te curso serão considerados resumidamente todos os conceitos que serão posteriormente apre-

sentados em detalhes nas Oficinas Técnicas que são propostas a seguir. Julga-se necessário que 

este evento tenha a duração de um dia inteiro, ou cerca de 8 horas, para permitir o alinhamento 

dos conceitos entre os participantes. 

A programação proposta para este curso é: 

1) Aspectos conceituais da Gestão de Recursos Hídricos: política e modelo de gerenciamen-

to de recursos hídricos adotados no Rio Grande do Sul; 

2) Aspectos institucionais: legislação e instituições envolvidas; 

3) Processo de planejamento: planos de recursos hídricos, conteúdos e articulações; 

4) Instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos: 

a. Enquadramento de corpos de água em classes de qualidade de acordo com os 

usos pretendidos; 
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b. Outorga de direitos de uso de água: vazão referencial, vazão ecológica e uso in-

significante dispensado de outorga; 

c. Cobrança pelo uso de água: mecanismos adotados no Brasil; 

d. Rateio de custo: conceito e uso; 

e. Sistema de informação sobre recursos hídricos; 

f. Pagamento por serviços ambientais; 

g. Mecanismos de adesão voluntária. 

5) Discussão: questões a serem consideradas no PRHC. 

9.1.4 ATIVIDADE I.4 – ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA BACIA DO CAMAQUÃ, 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS VOLTADOS À QUESTÃO AMBIEN-

TAL E DE RECURSOS HÍDRICOS. 

Inicialmente, a Contratada fará um levantamento dos atores sociais da bacia, com os contatos 

dos membros do CBH Camaquã, das Prefeituras dos 29 municípios envolvidos e suas respectivas 

Câmaras de Vereadores, identificando-se as representações simbólicas que caracterizam as di-

versas formas de relação da população da bacia hidrográfica com os recursos naturais. 

Aqui serão apontadas as lideranças de setores representativos que sejam potenciais parceiros no 

processo de planejamento e gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Camaquã. 

Através destes primeiros contatos, esta lista deverá ser ampliada e consolidada no processo de 

mobilização de campo. Uma vez esta lista consolidada, durante a Etapa A, ela será balizadora 

para os convites para os eventos programados para construção do PRHC. 

Será descrita a dinâmica social da bacia através do conhecimento aprofundado da estrutura de 

organização social vigente, da identificação dos usuários representativos e das lideranças dos 

setores sociais com importância estratégica atual ou potencial no processo de mobilização e par-

ticipação social, visando o planejamento e gestão dos recursos hídricos almejado pelo PRHC. 

Serão aqui, portanto, consideradas as representações da sociedade civil que se fazem presentes 

no CBH Camaquã. 

Os aspectos institucionais e legais da gestão de recursos hídricos na bacia do Camaquã conside-

rarão as legislações estaduais e federais relacionadas com a gestão integrada de recursos hídri-

cos, que incluirá todas as deliberações do CBH Camaquã. 

Será destacado o arranjo institucional vigente, seu processo de consolidação e as principais alte-

rações ao longo do tempo, bem como causas destas alterações. Serão levantadas as instituições 
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atuantes na bacia (públicas ou privadas), com enfoque nos usuários da água, que apresentam 

interface com a questão ambiental e notadamente com os recursos hídricos. 

Cada um destes arranjos será avaliado quanto à sua adequação ao processo de gestão integrada 

dos recursos hídricos, identificando atores, funções, competências, formas de atuação efetiva 

das instituições identificadas, analisando-se ainda a capacidade técnico-institucional das institui-

ções (públicas e privadas) e suas abrangências espacial e setorial. 

Neste sentido, citam-se no Quadro 9.1 alguns exemplos de legislações que servirão de baliza-

mento para a elaboração de todas as atividades do Plano em tela. Esta relação de artigos legais 

será devidamente complementada quando da realização dos trabalhos. 

Será ainda levantado o calendário dos eventos religiosos, culturais e econômicos permanentes 

nos municípios que integram a bacia hidrográfica, bem como o nível de engajamento da mídia 

nas questões que envolvem os usos da água na bacia hidrográfica. 

Quadro 9.1 – Exemplos de documentos legais a serem seguidos quando da 
elaboração do PRHC. 

Legislação Federal 

Lei Federal nº 9.433/1997 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

Resolução CNRH nº 17/2001 Diretrizes para Planos de Recursos Hídricos 

Resolução CONAMA nº 

357/2005 

Classificação dos corpos d'água e diretrizes p/Enquadramento Águas 

Superficiais 

Resolução CONAMA nº 

396/2008 
Classificação e Diretrizes para Enquadramento Águas Subterrâneas 

Resolução CNRH nº 91/2008 Enquadramento Águas Superficiais e Subterrâneas 

Resolução CONAMA nº 

430/2011 
Altera e complementa a Conama 357 

Resolução CNRH nº 148/ 

2012 

Aprova o detalhamento operativo do Programa IX - Gestão de Recursos 

Hídricos Integradas ao Gerenciamento Costeiro 

Decreto Federal nº 6.666/08 
Institui, no âmbito do Poder Executivo Federal, a Infraestrutura Nacional 

de Dados Espaciais (INDE), e dá outras providências 
 

Legislação Estadual 

Lei Estadual nº 10.350/94 Estabelece as normas e os procedimentos para a administração da água 

Lei Estadual nº 14.328/13 Institui Política Estadual de Irrigação 

Lei Estadual nº 14.244/13 Institui o Programa Estadual de Expansão da Agropecuária Irrigada 

Lei Estadual nº 14.201/13 
Dispõe sobre a segurança aquática em águas internas em estabelecimen-
tos comerciais 

Lei Estadual nº 13.761/11 
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Polui-
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, integrante do Sistema 
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Legislação Estadual 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 

Lei Estadual nº 12.488/06 
Institui Política Estadual de Combate, Prevenção e Administração das 
Consequências Ocasionadas Pela Seca e Estiagem no Estado do Rio 
Grande do Sul 

Lei Estadual nº 11.730/02 

Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a política Estadual de Educa-
ção Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental, e com-
plementa a Lei Federal nº 9.795, de 27 de Abril de 1999, no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei Estadual nº 11.685/01 
Introduz alteração no artigo 7º da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 
1994, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamen-
tando o artigo 171 da Constituição do Estado 

Lei Estadual nº 11.575/01 Institui a "Semana Estadual da Água" no Estado do Rio Grande do Sul 

Lei Estadual nº 11.560/00 

Introduz alterações na Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, que 
instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e na Lei nº 8.850, de 8 
de maio de 1989, que criou o Fundo de Investimento em Recursos Hídri-
cos do Rio Grande do Sul. 

Decreto Estadual nº 
37.034/96 

Regulamenta o artigo 18 da Lei 10.350/94 

Decreto Estadual no 51.547/14 
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil Estado 
 

Decreto Estadual nº 
50.741/13 

Dispõe sobre a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao Pacto Nacional 
pela Gestão das Águas 

Decreto Estadual n° 
42.047/02 

Regulamenta disposições da Lei n° 10.350, de 30 de dezembro de 1994, 
com alterações, relativas ao gerenciamento e à conservação das águas 
subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul. 

Decreto Estadual nº 
40.505/00 

Altera o Decreto nº 36.055, de 4 de julho de 1995, que trata do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos 

Decreto Estadual nº 
38.814/98 

Regulamenta o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC  

Decreto Estadual nº 
37.034/96. 

Regulamenta o artigo 18 da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 

Decreto Estadual nº 
37.033/96 

Regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado do Rio 
Grande do Sul, prevista nos artigos 29, 30 e 31 da Lei nº 10.350, de 30 
de dezembro de 1994. 

Decreto Estadual nº 
36.055/95 

Regulamenta o artigo 7º da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994. 

Resolução CERH nº 01/97 
Dispensa da outorga a derivação individual de água para os usos que 
caracterizam o atendimento das necessidades básicas da vida 

Resolução CERH nº 3/01 
Sobre o Projeto de Lei nº4147/2001 que institui diretrizes nacionais para 
o saneamento básico e dá outras providências 

Resolução CERH nº 6/01 
Abre o processo de discussão para a criação das Agências de Região 
Hidrográfica (ARH). 

Resolução CERH nº 9/01 
Regulamenta o processo de instalação dos Comitês de Gerenciamento de 
Bacias Hidrográficas no Estado do Rio Grande do Sul. 

Resolução CERH nº 2/02 
Instrui o processo para a eleição dos membros dos Comitês de Gerenci-
amento de Bacias Hidrográficas. 

Resolução CERH nº 3/02 
Estabelece os critérios para os investimentos anuais do Fundo de Recur-
sos Hídricos. 

Resolução CERH nº 4/02 Institui a Divisão Hidrográfica do Estado 

Resolução CERH nº 5/02 
Institui o Comitê Gestor da Laguna dos Patos - CGLP - como instrumento 
de articulação no gerenciamento das águas da Laguna dos Patos. 

Resolução CERH nº 4/04 Aprova a alteração das categorias dos comitês de bacias hidrográficas. 

Resolução CERH Nº 9/05 
Introduz modificações ao Regimento Interno do Comitê de Gerenciamen-
to da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã. 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=97721&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=97397&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=97721&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=107143&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=408&cod_conteudo=8796
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=408&cod_conteudo=8715
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=408&cod_conteudo=8715
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6943
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6943
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6359
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6359
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6366
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6366
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6371
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6371
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6375
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6375
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6378
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6378
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6379
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6382
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6382
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6405
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6413
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6413
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Legislação Estadual 

Resolução CERH nº 12/05 
Delega à Associação dos Usuários das Águas do Arroio Velhaco e Afluen-
tes - APUAVA a alocação das águas do Arroio Velhaco e a fiscalização da 
operação das tomadas de água para irrigação. 

Resolução CONSEMA nº 
116/06 

Dispõe sobre critérios de licenciamento ambiental de uso de dra-
gagem em atividades de mineração em corpos hídricos 

Resolução CONSEMA no 
129/2006 

Define Critérios e Padrões de Emissão para Toxicidade de Efluentes Líqui-

dos lançados em águas superficiais do Estado do Rio Grande do Sul. 

Resolução CERH nº 60/09 
Dispõe sobre a outorga de captação de águas subterrâneas e autorização 
para perfuração de poços em áreas abastecidas por rede pública e dá 
outras providências 

Resolução CERH nº 63/09 
Altera o Inciso III do Artigo 2º da Resolução nº 60/09, que dispõe sobre 
a outorga de captação de águas subterrâneas e autorização para poços 
em áreas abastecidas por rede pública e dá outras providências. 

Resolução CERH nº 69/10 
Institui critérios para o aproveitamento hídrico, para a concessão de ou-
torga do uso da água na Bacia do Arroio Velhaco e dá outras disposições. 

Resolução CERH nº 71/10 
Altera o Inciso I do Artigo 2º, o Artigo 3º, as alíneas (a) e (c) do Artigo 4º 
e o Artigo 10 da Resolução Nº 60/09, que dispõe sobre a outorga de 
captação de águas subterrâneas e autorização para poços 

Resolução CERH nº 91/11 Aprova Critérios Uso Recursos Hídricos e dispensas de outorga 

Resolução CERH nº 104/12 Institui o Cadastro Estadual de Usuários da Agua/CEUSA 

Resolução CONSEMA nº 
275/12 

Regulamenta o Licenciamento de Pesquisa Mineral. 

Resolução CERH nº 123/13 
Deliberações sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e sobre os 
Comitês de bacia 

Resolução CONSEMA nº 
276/13 

Dispõe sobre Excepcionalidade nos Sistemas Tratamento Esgotos Sanitá-
rios, Padrões e Condições de Emissão Efluentes Líquidos Domésticos 

Resolução CERH nº 134/13 
Aprova quadro metas do Programa Consolidação Pacto Nacional Gestão 
Águas - PROGESTAO no âmbito do Sistema Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

Resolução CERH nº 141/14 
Institui o Plano Estadual de Recursos Hidricos do Estado do Rio Grande 
do Sul-PERH/RS 

CBH 

Decreto Estadual n.º 
39.638/1999 

Cria o Comitê Camaquã 

 

9.1.5 ATIVIDADE I.5 – SELEÇÃO E PROPOSIÇÃO DE EQUAÇÕES E MODELOS DE APOIO À 

DECISÃO. 

Tarefa I.5.1. Modelos Matemáticos. 

Os modelos matemáticos de simulação das condições quali-quantitativas das águas a serem 

utilizados durante os estudos para elaboração do Plano da Bacia do Camaquã são de suma im-

portância para o êxito dos resultados almejados pelos usuários representados através do Comitê. 

Cabe registrar a necessidade de se conhecer tanto as condições das águas superficiais continen-

tais, quanto as da franja litorânea da Laguna dos Patos, que recebe e é alterada em sua quali-

dade pelos despejos diretos ou por meio dos exutórios dos rios que nela deságuam. 

Assim, propõe-se aqui a utilização de modelos consolidados, já aplicados em inúmeros outros 

http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6417
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6417
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6417
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6505
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6505
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6505
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6508
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6508
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6508
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6514
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6514
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6516
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6516
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=6516
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=7464
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=7859
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=8111
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=8111
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=8467
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=8467
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=8467
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=8594
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=217&cod_conteudo=8594
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planos de recursos hídricos espalhados por bacias hidrográficas de todo o Brasil. São eles:  

1. Águas Continentais: o Sistema de Apoio à Decisão SAD-IPH, utilizado para simulação de 

quantidade e qualidade de águas continentais em rios e reservatórios; este sistema 

agrega o modelo de qualidade do tipo chuva-vazão MGB-IPH, especificamente desenvol-

vido para as condições de bacias hidrográficas similares à do Camaquã; 

2. Franja Litorânea da Laguna dos Patos: o Modelo Hidrodinâmico de Lagoas e Lagunas IPH 

A, especificamente desenvolvido para condições similares à da Laguna dos Patos. 

a) O Sistema de Suporte à Decisão SAD-IPH. 

O SAD IPH é um sistema de apoio à decisão voltado ao gerenciamento de recursos hídricos, que 

integra Modelos Hidrológicos e Sistemas de Informações Geográficas. Sua base é o Modelo Hi-

drológico de Grandes Bacias (MGB). Acha-se integrado ao software MapWindow®, um Sistema 

de Informação Geográfica programável de código aberto, e livre distribuição na internet. A 6 

apresenta um esquema geral do funcionamento do sistema, o qual é constituído basicamente na 

interação entre os bancos de dados da bacia e dos usuários, e destes com os modelos quantita-

tivo e qualitativo, no qual são feitas operações de leitura, processamento e armazenamento de 

informações. Externamente ao SAD, existe uma etapa de pré-processamento, necessária para a 

criação do banco de dados geoespacial da bacia, e opcionalmente, também se pode conectar o 

sistema a um modelo hidrológico. 

O SAD IPH já foi aplicado nas bacias do rio Ibicuí e Ijuí/RS, em duas bacias afluentes do rio São 

Francisco/MG, e também da bacia do rio Macaé/RJ.  

A característica básica dos módulos de quantidade e qualidade é a utilização da estrutura topo-

lógica resultante do processamento de um Modelo Digital de Elevação - MDE, de modo que ne-

nhum trecho seja simulado sem que todos os trechos que estão a montante do mesmo já te-

nham sido simulados anteriormente.  

A simulação de quantidade de água é realizada pelo modelo MGB-IPH a seguir descrito. O trans-

porte de poluentes, e a consequente qualidade de água, segue uma relação definida pela equa-

ção de Streeter-Phelps, usada para simular o processo de depuração da carga orgânica em um 

corpo de água, medida pela Demanda Bioquímica de Oxigênio, que é generalizada para outros 

indicadores de qualidade de água. Em casos em que atuem fenômenos de diluição junto com os 

de dispersão são usados esquemas mais complexos de cálculo. 
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Figura 9.1 – Estrutura básica do modelo SAD-IPH. 

b) Modelo Hidrológico de Grandes Bacias: MGB-IPH. 

O MGB-IPH é um modelo hidrológico distribuído que simula o processo de transformação chuva-

vazão, e que tem sido aplicado com sucesso em bacias hidrográficas de todo o Brasil. Como um 

modelo-chuva vazão convencional, o principal resultado gerado pelo MGB-IPH é a vazão ao lon-

go do tempo nos exutórios das mini bacias que compõem a área simulada. Contudo, outras in-

formações sobre a região estudada também podem ser geradas, tais como o balanço de água 

no solo, a evapotranspiração diária e uma estimativa das características hidráulicas do escoa-

mento nos trechos de rio que compõem a bacia. 

Recentemente a integração do modelo MGB-IPH com Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

permitiu melhorar as etapas de pré e pós-processamento. Técnicas específicas de pré-

processamento a partir de dados do relevo de Modelos Digitais de Elevação (MDE) foram desen-

volvidas e testadas e o modelo foi integrado a um software livre de SIG, facilitando não só a 

organização e formatação dos dados de entrada, como também a interpretação de resultados e 

o pós-processamento. Além disso, o modelo MGB-IPH conta com uma rotina de calibração au-

tomática multi objetivo dos seus parâmetros.  

c) IPH-A - O modelo IPH-A de circulação e transporte de massa. 

O modelo hidrodinâmico bidimensional horizontal, quali-quantitativo IPH-A permite a simulação 

da circulação e do transporte de massa e, portanto a qualidade de água, em corpos hídricos 

rasos. O modelo pode ser usado no estudo de corpos de água em que as dimensões horizontais 

sejam fortemente predominantes sobre as dimensões verticais e no qual as componentes hori-

zontais da velocidade possam ser descritas por valores médios na vertical, a exemplo do que 

normalmente é verificado em lagoas costeiras rasas e, em especial, na Laguna dos Patos.  
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O aplicativo foi sendo aperfeiçoado nos estudos realizados em estuários e lagoas: lago Guaíba, 

laguna dos Patos, rio da Prata, rio Uruguai e lagoa Setúbal (Argentina) (Borche, 1996). Também 

foi utilizado com sucesso em diversos estudos em corpos d’água rasos, a exemplo da lagoa Ita-

peva, lago Guaíba, banhado do Taim/RS, rio Massangana/PE e açude de Apipucos/PE. 

O modelo permite simular a disposição de efluentes, e a qualidade de água resultante, de duas 

formas: incluído em uma condição de contorno, onde pode ser considerada sua variabilidade 

temporal, ou um lançamento constante que pode ser inserido no corpo d’água, simulando a 

condição de um emissário. As informações serão as geradas pela simulação do SAD-IPH e por 

informações sobre descargas diretas na Laguna dos Patos na franja litorânea de interesse. 

Tarefa I.5.2. Equações para Outorga e Cobrança pelos Usos da Água. 

As equações para outorga e cobrança a serem adotadas são as que usualmente se empregam 

na prática das instituições com atribuições para aplicação destes instrumentos.  

No caso de outorga aplica-se a equação de conservação de massa, ou de balanço hídrico. No 

caso de lançamentos de efluentes a equação empregada é a de concentração de cargas. Nos 

casos em que existe a autodepuração, ela deverá ser considerada com a formulação adequada – 

por exemplo, uma para a carga orgânica e outra para a bacteriológica. A equação de Streeter-

Phelps e o MGB-IPH poderão ser usados para esta função.  

Existe também o artifício da vazão de diluição, pelo qual se considera que vazão seria necessária 

para diluição dos efluentes lançados de forma que sejam diluídos até a concentração limite da 

classe em que o corpo hídrico receptor esteja enquadrado. A vantagem deste artifício é trans-

formar uma outorga de lançamento de poluentes em uma outorga de uso de água, expressa em 

m3/s, por exemplo. A desvantagem é o reducionismo que envolve ao transformar qualquer lan-

çamento de carga no uso de uma vazão, sem considerar a natureza desta carga. A adoção ou 

não deste artifício será deliberada pela CA/PRHC e pelo CBH Camaquã, sendo que o Curso de 

Contextualização e as Oficinas Técnicas servirão para apresentar esclarecimentos e para permitir 

a obtenção de subsídios. 

Os mecanismos e critérios atualmente adotados para a cobrança pelos usos da água em bacias 

brasileiras apresentam grande semelhança estrutural, com pequenas diferenças relacionadas a 

coeficientes setoriais ou de adequação. Também no que se refere aos preços aplicados, essas 

semelhanças prevalecem. Por essa razão, esses mecanismos serão apresentados de forma com-

parativa, por meio de quadros com breves comentários, permitindo melhor compreensão e iden-
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tificação das singularidades de cada bacia: corpos de água da dominialidade do estado do Rio de 

Janeiro, corpos de água da dominialidade federal nas bacias dos rios Paraíba do Sul, Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, e São Francisco, e corpos de água da dominialidade do estado de Rio de Ja-

neiro, nas bacias dos rios Piracicaba-Jaguari, Velhas e Araguari. 

Para avaliação dos mecanismos e critérios de cobrança a serem aplicados, os usuários são classi-

ficados em dois grupos. O primeiro, do qual fazem parte o saneamento, a aquicultura e a agro-

pecuária, as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH e a mineração, apresentam critérios próprios 

de cobrança. Critérios genéricos são aplicáveis à indústria e aos demais usos. A apresentação 

será iniciada por esses critérios genéricos e, em seguida, serão apresentadas as adaptações des-

ses aos usuários do primeiro grupo.  

a) Cobrança pela Captação. 

A cobrança pela captação, quando não houver informação sobre os volumes efetivamente cap-

tados, baseia-se simplesmente nos volumes outorgados ou declarados pelos usuários, conforme 

a equação apresentada no Quadro 9.2. 

Quadro 9.2 – Cobrança pela captação quando não houver informações sobre o 
volume captado 

Estado do RJ1 
Paraíba do 

Sul 

Piracicaba, Capi-

vari e Jundiaí 

Piracicaba-Jaguari/MG 

e Araguari/MG 

São Francisco e 

das Velhas/ 

MG2 

Doce 

$𝑐𝑎𝑝 = 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 

$𝑐𝑎𝑝 é o valor a ser cobrado pela captação de água (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡é o volume anual de água captada (m3); 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único referente à água captada (R$/m3); 

𝐾𝑐𝑎𝑝é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera a classe de en-

quadramento em que a seção fluvial de captação se acha enquadrada e as boas práticas de uso e con-

servação de água. 
1No estado do Rio de Janeiro o Preço Público da água é único: PPU=PPUcap=PPUcons=PPUlanç 
2Para o setor mineração a bacia do rio das Velhas optou por adotar uma redução de 50% no valor de Kcap 
sempre que a captação em uma mina tivesse por objetivo simplesmente o rebaixamento do nível freático, 
sob a alegação de que essa água não é utilizada, mas, ao contrário, disponibilizada superficialmente, obje-
tivando o acesso à mina. Para os demais casos de captação do setor o abatimento seria de 75%. 
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Havendo informação sobre o volume efetivamente usado pelo usuário, aplica-se a formulação 

apresentada no Quadro 9.3. Na aplicação dessa equação cabem as seguintes condições: 

𝑆𝑒 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡⁄ ≥ 0,7, 𝐾𝑜𝑢𝑡  =0,2, 𝐾𝑚𝑒𝑑  =0,8 e 𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =0; 

𝑆𝑒 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡⁄ < 0,7, 𝐾𝑜𝑢𝑡  =0,2, 𝐾𝑚𝑒𝑑  =0,8 e 𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =1. 

𝑆𝑒 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡⁄ > 1, 𝐾𝑜𝑢𝑡  =0, 𝐾𝑚𝑒𝑑  =1 e 𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =0. 

Quadro 9.3 – Cobrança pela captação quando houver medição do volume anual 
captado 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capiva-

ri e Jundiaí 

Piracicaba-Jaguari/MG e 

Araguari 
Doce 

Estado do RJ, São 

Francisco e das Ve-

lhas1 

$𝑐𝑎𝑝 = [𝐾𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 + 𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 ∗ (0,7 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑)] ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝

∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 

Não é prevista 

$𝑐𝑎𝑝 é o valor anual a ser cobrado pela captação de água (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡é o volume anual de água captada outorgado (m3); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑é o volume anual de água captada, segundo dados de medição (m3); 

𝐾𝑜𝑢𝑡 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 são os pesos atribuídos aos volumes anuais de captação outorgado e medido, respectiva-

mente; 

𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 é um coeficiente que será unitário (1) quando o volume anual medido for inferior a 70% do ou-

torgado e nulo nos demais casos; 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único referente à água captada (R$/m3); 

𝐾𝑐𝑎𝑝é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera o tipo de manan-

cial, subterrâneo ou superficial e, nesse último caso, a classe de enquadramento em que a seção fluvial 

de captação se acha enquadrada, e as boas práticas de uso e conservação de água.. 

1Na bacia do rio das Velhas é prevista a utilização desta equação unicamente para o setor de saneamento; 
para os demais setores usuários de água, não é adotada esta equação. 
No estado do Rio de Janeiro essa formulação não é adotada. 

 

A medição das vazões captadas representa uma redução no valor desta parcela como mostra a 

Figura 9.2. Um usuário que não fizesse medições iria pagar os valores apresentados na linha 

vermelha; caso realizasse medições os valores cobrados seriam representados pela linha azul. 

Mantendo as suas captações menores que a outorga, ele pagaria menos quando medisse suas 

captações. 
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Figura 9.2 – Valores unitários de cobrança pela captação com PPU = R$0,01/m3 e 

Kcap unitário 

Este mecanismo de cobrança estimula o usuário a manter seu volume captado exatamente igual 

ao outorgado, onde a cobrança unitária (por m3 de água captada) seria mínima; haveria uma 

fase inicial de incremento mais suave dos valores unitário cobrados no intervalo que se encontra 

a 30% do volume outorgado: essa seria a folga tolerada sem ônus significativo. Folgas superio-

res a 30% teriam ônus progressivos que desestimulariam tal prática. 

A Figura 9.2 mostra a racionalidade do critério de cobrança e a indução para que um usuário 

use efetivamente o valor outorgado ou solicite a revisão da outorga. No caso ilustrado a outorga 

do usuário é de 1.000 m3/ano. O PPU é R$ 0,01/m3 e supõe-se que a captação seja realizada em 

corpo hídrico no qual o Kcap = 1,0. A linha azul mostra o resultado da equação do Quadro 9.2, 

em que é cobrado pelo valor outorgado e na linha vermelha o resultado da equação do Quadro 

9.3, em que valor outorgado e efetivamente captado são considerados. Os valores cobrados são 

apresentados em unidades de R$/1.000m3. 

Na equação do Quadro 9.3, se o usuário usar os 1.000 m3/ano ou mais pagará exatamente o 

PPU, igual a R$ 0,01/m3. Obviamente, caso use mais do que lhe foi outorgado, deverá com ur-

gência demandar acréscimo do valor outorgado, sob as penas da lei, não existindo incentivo 

econômico para esta adequação. Caso use menos do que o valor outorgado, ele deverá pagar o 

PPU tanto pelo valor efetivamente captado, com peso 80%, quanto pelo valor outorgado, com 
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peso 20%. Isso faz com que o preço unitário da água seja crescente, quanto maior for a dife-

rença entre os valores efetivamente captados e o outorgado. A partir da situação em que a cap-

tação efetiva é inferior em 70% da outorga, existe um acréscimo do valor cobrado dado pelo 

fator (0,7 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑) levando o usuário a pagar preços unitários crescentes que visam a 

induzi-lo a solicitar revisão da outorga, disponibilizando a outros usuários os valores de água não 

utilizados. 

Comparado com a equação do Quadro 9.2, em que apenas o valor outorgado é considerado 

para cobrança, verifica-se que a equação do Quadro 9.3 é mais vantajosa, desde que o usuário 

capte menos do que lhe é outorgado. 

Os valores de Kcap foram fixados de acordo com a classe do enquadramento do corpo de água 

onde é feita a captação, como no Quadro 9.4. No estado do Rio de Janeiro o valor é único, não 

dependendo do manancial ou da classe de enquadramento. 

Nas bacias do Paraíba do Sul, do São Francisco e do Doce, 𝐾𝑐𝑎𝑝 = 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝐾𝑡 sendo 𝐾𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 um 

coeficiente que depende da classe de enquadramento do corpo de água da captação (como 

ocorre nas demais bacias) e 𝐾𝑡 um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e con-

servação de água. Desta forma, no São Francisco existe uma explicitação da composição do 

𝐾𝑐𝑎𝑝 enquanto nas demais bacias apenas há referência à classe de enquadramento. No Paraíba 

do Sul, porém, há previsão da introdução futura de um coeficiente 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 visando a estimular 

as boas práticas de uso e conservação de água, por setor. Logo, 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 equivale a 𝐾𝑡. 

Quadro 9.4 – Valores de Kcap. 

Classe de uso do corpo 
de água 

𝑲𝒄𝒂𝒑 

Paraíba do Sul, Piracicaba Capivari 
e Jundiaí, Piracicaba-Jaguari/MG e 
Araguari/MG 

São Francisco, 
Doce, Velhas/MG 

Estado 
do RJ 

Águas subterrâneas 1,01 1,151 

0,4 

1 1,0 1,1 

2 0,9 1,0 

3 0,9 0,9 

4 0,7 0,8 
1Kcap para águas subterrâneas se aplica às águas de dominialidade estadual de Rio de Janeiro. 

Na bacia do rio das Velhas aplica-se, ainda, um coeficiente redutor de 0,5 sobre o valor a ser 

cobrado ao setor mineração pela captação de água, quando o propósito for rebaixamento dos 

níveis de água subterrânea, e 0,75, nos demais casos. 
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Foi proposto que futuramente na valoração desse coeficiente Kcap sejam levadas em conta as 

boas práticas de uso e conservação de água, por meio de um coeficiente 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙. Desta forma, 

o 𝐾𝑐𝑎𝑝 seria obtido por uma equação do tipo: 

 𝐾𝑐𝑎𝑝 = 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙       (2) 

Sendo 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 um coeficiente que depende da classe de enquadramento do corpo de água da 

captação e 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação de 

água. No momento, portanto, pode-se considerar 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 = 1.  

b) Cobrança pelo Consumo de Água. 

A cobrança da parcela do consumo de água, por sua vez, difere apenas na bacia do rio Doce, 

que não cobra esta parcela, e nas bacias do São Francisco e Velhas/MG, em razão de não serem 

consideradas as medições do volume captado, como mostra o Quadro 9.5. Nessas bacias, o 

valor de KconsKcons foi proposto pela Câmara Técnica de Outorga e Cobrança/CBHSF e pelo 

Comitê da Bacia do rio das Velhas como 1 para todos os usos a não ser irrigação, criação animal 

e aquicultura. 

A equação adotada pela bacia do rio São Francisco pressupõe que as águas são captadas em 

rios de águas de domínio da União, não demandando a proporcionalidade especificada nos de-

mais casos. 

Quadro 9.5 – Cobrança pelo consumo de água. 
Bacia Formulação 

Estado do RJ $𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç) ∗ PPU 

Paraíba do Sul $𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç

𝑡𝑜𝑡 ) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡⁄  

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG 

São Francisco e Velhas/MG $𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠 

Doce Não é cobrada esta parcela 

$𝑐𝑜𝑛𝑠 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡  é o volume anual de água captado total, igual ao volume medido 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 , se houver medição, ou 

igual ao volume outorgado 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 , se não houver medição, em corpos d’água de domínio da União e dos 

estados, mais aqueles captados diretamente em redes de concessionárias dos sistemas de distribuição de 

água (m3)1; 

𝑄𝑐𝑎𝑝  é o volume anual de água captado, igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 ou igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡, se não existir medição, em 

águas de domínio da União (m3); 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑡𝑜𝑡  ou 𝑄𝑙𝑎𝑛ç é o volume anual de água lançado total, em corpos hídricos de domínio dos estados, da 

União, em redes públicas de coleta de esgotos ou em sistemas de disposição no solo (m3); 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para o consumo de água (R$/m3). 
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1 Nota: essa distinção entre águas de domínio da União e dos Estado é relevante pois nas bacias de rios 
federais apenas se cobra por água desta dominialidade e há que se diferenciar, proporcionalmente essas 
das estaduais. Nas bacias do estado do RJ e nas do Piracicaba-Jaguari, Araguari e Velhas, a formulação 
vale para as águas estaduais, incluindo as subterrâneas. 

c) Cobrança pelo Lançamento de Carga Orgânica. 

A cobrança pelo lançamento de efluentes está atrelada a estimativas da carga de Demanda Bio-

química de Oxigênio após 5 dias a 20o C (DBO), com exceção do mecanismo de cobrança do 

estado do Rio de Janeiro, onde depende apenas da vazão captada e dos coeficientes k1, k2 e 

k3. Os demais poluentes não são considerados, restringindo-se a cobrança, portanto, à carga 

orgânica apenas. Só a bacia do rio Paraíba do Sul não considera a classe do corpo de água re-

ceptor (Klanç) e apenas as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que inserem as dos rios Pira-

cicaba e Jaguari/MG e também na do Araguari/MG, consideram a eficiência de tratamento da 

carga orgânica, conforme se apresenta no Quadro 9.6. Os valores de Klanç são, em todas as 

bacias que os inserem em suas equações, iguais à unidade, sem variar com a classe de enqua-

dramento do corpo hídricos receptor.  

O KPR adotado nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Judiaí, e Piracicaba-Jaguari e Aragua-

ri/MG varia de acordo com a eficiência de remoção de DBO na estação de tratamento de DBO do 

efluente tratado, de acordo com as equações do Quadro 9.7. 

Quadro 9.6 – Cobrança pelo lançamento de carga orgânica 
Bacia Formulação 

Estado do RJ 
$𝑙𝑎𝑛ç = (1 − 𝑘1) ∗ (1 − 𝑘2 ∗ 𝑘3) ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑈= 

           = 𝑄𝑙𝑎𝑛ç ∗ (1 − 𝑘2 ∗ 𝑘3) ∗ 𝑃𝑃𝑈  

Paraíba do Sul $𝑙𝑎𝑛ç = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

∗ 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç 

São Francisco, Doce e Velhas/MG $𝑙𝑎𝑛ç = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

∗ 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç ∗ 𝐾𝑙𝑎𝑛ç 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Piracica-
ba-Jaguari e Velhas/MG 

$𝑙𝑎𝑛ç = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓/𝑒

∗ 𝑃𝑈𝐵𝑙𝑎𝑛ç ∗ 𝐾𝑙𝑎𝑛ç ∗ 𝐾
𝑝𝑟

 

$𝑙𝑎𝑛ç é o valor anual a ser cobrado pelo lançamento de efluentes  nos corpos hídricos (R$); 

k1: coeficiente de consumo para a atividade do usuário em questão, ou seja, a relação entre o volume 
consumido e o volume captado pelo usuário ou o índice correspondente à parte do volume captado que 
não retorna ao manancial, a ser informado pelo usuário; 
k2: percentual do volume de efluentes tratados em relação ao volume total de efluentes produzidos ou o 
índice de cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou industrial, ou seja, a relação entre a vazão 
efluente tratada e a vazão efluente bruta, a ser informado pelo usuário; 
k3: nível de eficiência de redução de DBO5,20 (Demanda Bioquímica de Oxigênio) na Estação de Trata-
mento de Efluentes, a ser informado pelo usuário; 
𝐶𝐷𝐵𝑂 é a concentração remanescente (após tratamento, ou do efluente) de DBO no lançamento de eflu-

entes (kg/m3); 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

 ou 𝑄𝑙𝑎𝑛ç é o volume anual de água lançado, segundo dados de medição ou, na ausência desta, 
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segundo dados outorgados (m3); 

𝐾𝑙𝑎𝑛ç é um coeficiente que leva em consideração a classe de enquadramento do corpo hídrico onde é 

lançado o efluente; 
𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç ou 𝑃𝑃𝑈  é o Preço Público Único  para diluição de carga orgânica (R$/m3); 

𝐾
𝑝𝑟

 é um coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção de carga orgânica 

(DBO5,20), na Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos (industriais e domésticos), a ser apurada por 
meio de amostragem representativa dos efluentes bruto e tratado (final) efetuada pelo usuário. 

 

Quadro 9.7 – Valores de Kpr 
Faixa de PR 𝑲𝒑𝒓 

𝑃𝑅 ≤ 80% ou não declarado ou não comprovado 1,0 

80% ≤ 𝑃𝑅 ≤ 95%  𝐾
𝑝𝑟

 = (31 – 0,2*PR)/15 

𝑃𝑅 ≥ 95%  𝐾
𝑝𝑟

 = 16 – 0,16*PR 

d) Cobrança em Usos Específicos. 

Em razão das condições específicas de cada bacia, alguns usos são tratados de forma especial. 

As equações de cobrança específica serão aqui analisadas. 

A mineração de areia, que é uma atividade intensa na bacia do Paraíba do Sul, tem um trata-

mento diferenciado em relação às demais bacias, tanto para a cobrança pela captação, apresen-

tada no Quadro 9.8, quanto para a cobrança pelo consumo, que é disposta no Quadro 9.9. 

Na formulação é considerada a razão areia/polpa dragada (R), para avaliar a água captada ao se 

extrair areia do rio, e o teor de umidade da areia produzida (U), para avaliar a água consumida 

no processo. 

Pode ser considerado que nas demais bacias, além da do Paraíba do Sul, o critério para a co-

brança pela mineração de areia foi delegado ao órgão outorgante. Caso ele decida que a capta-

ção e o consumo de água associado a esta atividade possam ser estimados por equações análo-

gas às adotadas no Paraíba do Sul, haverá convergência dos critérios. 
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Quadro 9.8 – Cobrança pela captação de água em mineração de areia 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco, Doce; Piracica-

ba-Jaguari, Araguari, Velhas/MG, Estado RJ 

$𝑐𝑎𝑝 = (𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 ∗ 𝑅) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 Cobra-se pelo valor outorgado de captação de água 

𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 é o volume anual de areia produzido (m3); 

R é a razão de mistura da polpa dragada (relação entre o volume médio de água e o volume médio de 

areia na mistura da polpa dragada; 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único referente à água captada; 

𝐾𝑐𝑎𝑝é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera a classe de en-

quadramento em que a seção fluvial de captação se acha enquadrada e as boas práticas de uso e con-

servação de água.. 

 

Quadro 9.9 – Cobrança pelo consumo de água em mineração de areia 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco; 

Piracicaba-Jaguari, Araguari e Velhas/MG, Estado RJ 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 = 𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 ∗ 𝑈 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 Cobra-se pelo valor outorgado de consumo de água 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida na mineração de areia (R$); 

𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 é o volume anual de areia produzido (m3); 

𝑈 é o teor de umidade da areia produzida, medida no carregamento (%); 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m3). 

*Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para mineração. 

Os usuários que produzem energia elétrica em Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs Cobrança 

pelo uso de água em Pequenas Centrais Hidrelétricas, nas bacias do rio Paraíba do Sul e Doce 

têm tratamento diferenciado conforme mostra o Quadro 9.10. Cobra-se não diretamente pela 

água utilizada, mas um percentual sobre o valor da energia produzida. As demais bacias preferi-

am que a legislação dispusesse sobre este pagamento, uma vez que existem divergências com 

relação ao posicionamento dos comitês e ao do Setor Elétrico. 

Quadro 9.10 – Cobrança pelo uso de água na geração de energia elétrica em 
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs 

Estado RJ, Paraíba do Sul e Doce Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
Piracicaba-
Jaguari/MG 

São Francisco 

$𝑃𝐶𝐻 = 𝐺𝐻𝑒𝑓 ∗ 𝑇𝐴𝑅 ∗ 𝐾𝑔𝑒𝑟 

Calculado de acordo com o que 
dispuser a legislação federal e 
atos normativos das autoridades 
competentes. 

Sem deliberação 

$𝑃𝐶𝐻 é o valor anual a ser cobrado pelo uso de água na geração de energia elétrica (R$); 

𝐺𝐻𝑒𝑓 é o total da energia anual efetivamente gerada pela PCH, informada pela concessionária (MWh); 

𝑇𝐴𝑅 é o valor da Tarifa Atualizada de Referência, definida anualmente por Resolução da Agência Nacio-

nal de Energia Elétrica – ANEEL (R$/MWh); 
𝐾𝑔𝑒𝑟 é um percentual definido pelos respectivos comitês a título de cobrança sobre a energia gerada, 

igual a 0,75%. 
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Os usuários do saneamento são também objeto de atenção especial nas bacias do Paraíba do 

Sul e São Francisco, como mostra o Quadro 9.11. Na primeira, é considerada a fração de con-

sumo do setor (𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 ) que, em caso de impossibilidade de aplicação da fórmula geral de consu-

mo de água, assume o valor 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛  = 0,5. Na segunda, a bacia do São Francisco, esse mesmo 

parâmetro leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água sendo proposto ao 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no momento (Deliberação CBHSF no 40), o valor unitá-

rio (𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛  = 1). Na bacia do Velhas, como foi mostrado no Quadro 9.3 foi adotada a equação 

de cobrança das bacias PCJ. 

Quadro 9.11 – Cobrança pelo consumo no setor de saneamento 
Bacia Formulação 

Estado RJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Piraci-

caba-Jaguari e Araguari/MG 

Mesma fórmula de consumo 

Paraíba do Sul $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 = 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡⁄  

São Francisco $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑠𝑎𝑛  

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛  é o valor anual a ser cobrado pela água consumida no setor de saneamento (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡  é o volume anual de água captado total, igual ao volume medido 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 , se houver medição, ou 

igual ao volume outorgado 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 , se não houver medição, mais aqueles captados diretamente em redes 

de concessionárias dos sistemas de distribuição de água (m3); 

𝑄𝑐𝑎𝑝  é o volume anual de água captado, igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 ou igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡, se não existir medição (m3); 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑡𝑜𝑡  é o volume anual de água lançado total, em corpos hídricos e em redes públicas de coleta de es-

gotos ou em sistemas de disposição no solo (m3); 

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛    é o coeficiente de consumo estimado para águas captadas pelo setor; 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para o consumo de água (R$/m3). 

*Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para o setor saneamen-
to. 

A transposição de águas é também objeto de atenção, com destaque para as bacias do São 

Francisco e Doce que, além de considerar a possibilidade de transposição em valor superior ao 

outorgado, pondera a cobrança pela prioridade de uso da água transposta (Kprior), conforme 

seu Plano de Recursos Hídricos. O Quadro 9.12 mostra os critérios de cobrança. O Comitê do 

São Francisco propôs ao CNRH, para as transposições que tem por objetivo o abastecimento 

público, o valor de 0,5, para este coeficiente. 
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Quadro 9.12 – Cobrança pela transposição de vazões 
Bacia Valor Cobrado 

Estado RJ 

Não especificado, embora se possa deduzir que se aplica a cobrança pela cap-

tação, supondo que ocorra 100% de consumo, pois a água não retorna para a 

bacia doadora. 

Paraíba do Sul  15% valor arrecadado na bacia receptora 

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí e Piracicaba-

Jaguari e Araguari/MG 

$𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (Kout ∗ 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
𝑜𝑢𝑡 + Kmed ∗ Qtransp

med ) ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 

São Francisco e Ve-

lhas/MG 

Quando o valor transposto for igual ou inferior ao outorgado: 

 $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
out ∗ PPUcap + Qtransp

cons ∗ PPUcons) ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 

Quando o valor transposto for superior ao outorgado: 

 $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
𝑚𝑒𝑑 ∗ PPUcap + Qtransp

cons ∗ PPUcons) ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 

Doce 
$𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝

𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 

 

$𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 é o valor anual a ser cobrado pela alocação externa de água (R$); 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
out  é volume anual de água captado, segundo valores da outorga ou verificados pelo organismo ou-

torgante, em processo de regularização (m3); 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
𝑚𝑒𝑑  é volume anual de água captado para transposição para outras bacias, segundo dados de medição 

(m3); 

Qtransp
cons  é o volume anual consumido (m³); 

𝐾𝑐𝑎𝑝 é um coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d’água no qual se faz a 

captação; 

𝐾𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 é um coeficiente que leva em conta a prioridade de uso estabelecida no Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia do Rio São Francisco; foi sugerido como 0,5 pelo CTOC quando se tratar de transposição para 

abastecimento; 

𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 é um coeficiente que leva em conta o efetivo retorno à bacia do rio São Francisco dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelos usos da água nos rios de domínio da União sendo unitário quando ocor-

re esse retorno e nulo, ao contrário; 

𝐾𝑜𝑢𝑡 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 são os pesos atribuídos aos volumes anuais de captação outorgado e medido, respectivamen-

te; 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único para captação (R$/m3); 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m3). 

 

A cobrança pela captação de água na irrigação, pecuária e aquicultura adota as equações apre-

sentadas previamente nos Quadro 9.2 ou Quadro 9.3, de acordo com as bacias ou existência 

de medição das vazões efetivamente captadas. No estado do Rio de Janeiro o usuário simples-

mente informa o seu coeficiente de consumo k1, e o valor de PPU é diferenciado, como será  

mostrado adiante. 

Para a cobrança do consumo de água a situação diverge um pouco entre as bacias e entre os 

usos do meio rural. Quando o uso é irrigação, todas as bacias adotam um coeficiente 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟 que 

estima o consumo de água como uma proporção da captação. Para os demais usos rurais exis-
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tem diferenças: enquanto as bacias do Paraíba do Sul, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e do 

Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG mantém a prática de usar um coeficiente 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟  para estimativa 

do valor consumido em função do captado, a bacia do rio São Francisco e Velhas/MG adotou a 

prática de estimar o consumo como a diferença entre a captação e o lançamento de efluentes. 

Desta forma, existem as seguintes situações, ilustradas no Quadro 9.13. 

Quadro 9.13 – Cobrança pelo consumo de água no meio rural. 

Bacia 
Paraíba 

do Sul 

Piracicaba, 

Capivari e 

Jundiaí 

Piracicaba-

Jaguari/MG 
São Francisco 

Irrigação $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑖𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 

Outros usos ru-

rais 
$𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 $𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida na irrigação ou nos demais usos rurais (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝 é o volume anual captado em corpos hídricos, igual ao valor medido, 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑, ou ao valor outorgado, 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡, se não houver medição (m3);  

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟  é o coeficiente que leva em conta a parte da água utilizada que não retorna aos corpos hídricos, ou 

o consumo; 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m3). 

*Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para o meio rural. 

Finalmente, para o meio rural, é aplicado um abatimento do valor cobrado, notado como 𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙, 

em todas as bacias, seja para captação, seja para consumo de água, como mostra o Quadro 

9.14. Esse valor de abatimento poder variar com o método de irrigação, ou ser constante para a 

bacia, como mostra o Quadro 9.15. Nesse Quadro são também apresentados os valores de 

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟  que estimam o consumo de água em função da captação, onde aplicável. 

O critério mais detalhado de cobrança pelo uso da água na irrigação, adotado nas bacias do Pi-

racicaba, Capivari e Jundiaí, Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG, pode ser avaliado na Figura 9.3. 

Ela mostra os montantes a serem faturados de irrigantes que sejam outorgados e captem efeti-

vamente 10.000 m3/ano em uma seção enquadrada na classe 1 (Kcap = 1). Os valores a serem 

faturados pela captação, consumo e o total corrigido, depois de aplicados os coeficientes do 

Quadro 9.15, são apresentados nesta Figura 9.3. Fica evidenciado o estímulo para a adoção 

de técnicas de irrigação mais eficientes, tanto pela menor incidência de cobrança, quanto pela 

maior área que permitem irrigar. 
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Quadro 9.14 – Cobrança pela captação e consumo de água no meio rural: setor de 
agropecuária, incluindo irrigação, e aquicultura. 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capiva-

ri e Jundiaí 

Piracicaba e Ja-

guari e Aragua-

ri/MG 

São Francisco e Velhas/MG 

$𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

= ($𝑐𝑎𝑝
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

+ $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

) ∗ 𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 

$𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

 é o valor anual total a ser cobrado pelo uso de água no meio rural incluindo a irrigação (R$); 

$𝑐𝑎𝑝
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

 é o valor anual a ser cobrado pela captação de água no meio rural incluindo a irrigação (R$); 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

 é o valor anual total a ser cobrado pelo consumo de água no meio rural incluindo a irrigação 

(R$); 

𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 é um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água no meio rural; 

Quadro 9.15 – Valores dos coeficientes de consumo e de abatimento no meio rural. 

Sistema de Irrigação 

Paraíba do 
Sul 

Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí e Piracicaba-
Jaguari e Araguari/MG 

São Fran-
cisco e Ve-
lhas/MG 

Doce 

𝑲𝒄𝒐𝒏𝒔
𝒊𝒓𝒓  𝑲𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑲𝒄𝒐𝒏𝒔

𝒊𝒓𝒓  𝑲𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑲𝒄𝒐𝒏𝒔
𝒊𝒓𝒓   𝑲𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍  𝑲𝒕  

 Gotejamento 

0,5 
0,05 

0,95 0,05 

0,8 0,025 0,025 

 Micro aspersão 0,90 0,10 

 Pivô central 0,85 0,15 

 Tubos perfurados 0,85 0,15 

 Aspersão convencional 0,75 0,25 

 Sulcos 0,60 0,40 

 Inundação ou 
s/informação 

0,50 0,50 

Arroz 0,04 N/irrigantes: 0,10 

 

 
Figura 9.3 – Comparação entre os faturamentos em diversas técnicas de irrigação no 

PCJ. 
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Embora esse tema não seja explicitamente tratado nas deliberações, o lançamento de efluentes 

no meio hídrico poderá ser cobrado do meio rural, não obstante na maior parte dos casos não 

ocorrer de forma expressiva, no que se refere às cargas orgânicas. Elas podem ocorrer no caso 

de criação de animais em confinamento, situação em que o usuário deverá solicitar outorga de 

lançamento e se aplicará a equação do Quadro 9.6. 

e) Boas Práticas de Uso e de Conservação de Água 

Em todas as bacias busca-se estimular as boas práticas de uso e conservação da água. Isto é 

recompensado, ou assim se propõe fazer nos aprimoramentos dos mecanismos de cobrança, por 

meio dos valores dos coeficientes Kcap e Krural, entre outras possibilidades. 

f) Cobrança Total 

A Cobrança Total representa o somatório das parcelas calculadas. A exceção da bacia dos rios 

Piracicaba e Jaguari – MG, as demais multiplicam esse somatório pelo coeficiente de gestão ou 

𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 que leva em conta o efetivo retorno à bacia dos recursos arrecadados pela cobrança dos 

usos da água, sendo de valor unitário ou nulo, conforme mostra o Quadro 9.16. 

Quadro 9.16 – Cobrança total. 

Bacia Formulação 

Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, Doce, Piracicaba-Jaguari e 

Araguari/MG 

$𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ($𝑐𝑎𝑝 + $𝑐𝑜𝑛𝑠 + $𝑙𝑎𝑛ç + $𝑃𝐶𝐻

+ $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝) ∗ 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 

São Francisco e Velhas/MG $𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ($𝑐𝑎𝑝 + $𝑐𝑜𝑛𝑠 + $𝑙𝑎𝑛ç + $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝) ∗ 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 

 

𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 coeficiente que leva em conta o efetivo retorno à bacia dos recursos arrecadados pela 

cobrança dos usos da água, sendo de valor unitário ou nulo, caso retorne ou não. 

g) Preços Públicos Unitários 

Os preços públicos unitários, ou preços unitários básicos, como são chamados em São Paulo, são 

apresentados no Quadro 9.17. 
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Quadro 9.17 – Preços Básicos para cobrança pelo uso de água 

Tipo de uso PPU 

U
n

id
a
d

e
 

Valor (R$) 

Estado 

RJ 

Paraíba 

do Sul 

Piracicaba, 

Capivari e 

Jundiaí e 

Piracicaba-

Jaguari/MG 

São 

Francisco 

e Ve-

lhas/ MG 

Doce1 

Captação de água 

subterrânea2 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 m3 

0,02 

--- 0,01152 0,012 - 

Captação de água 

superficial 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 m3 
0,01 0,01 0,01 0,03 

Consumo de água 

bruta 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 m3 
0,02 0,02 0,02 - 

Lançamento de 

carga orgânica 

𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç kg 
0,07 0,10 0,07 0,16 

Transposição de 

bacia 

𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 m3 
--- 0,015 Variável 0,40 

1Válidos a partir de 2015.  
2 Apenas águas de domínio estadual. 

 

Verifica-se que o fato de não se cobrar pelo consumo de água na bacia do rio Doce determinou 

o aumento dos Preços Públicos Unitários das demais parcelas. Com isto, o mecanismo de co-

brança desta bacia é simplificado sem que isso determine a redução do faturamento. 

O que foi apresentado ratifica o comentário inicial: apesar de algumas diferenciações, existem 

grandes similaridades nos mecanismos de cobrança adotados no país. É de se esperar que as 

bacias do Paraíba do Sul, e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com seus mecanismos já consolida-

dos, busquem gradualmente o aperfeiçoamento, pela introdução de outros parâmetros que ca-

racterizem os lançamentos, por tratamentos mais específicos para o meio rural, e pelo uso de 

abatimentos do valor cobrado aos usuários que promovam a conservação das águas e do meio 

ambiente. 

9.1.6 ATIVIDADE I.6 – PROPOSTA DE INFORMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SO-

CIAL. 

O Termo de Referência indica a realização dos estudos em três etapas, Etapas A, B e C e, em 

cada uma delas, o Plano de Trabalho da Contratada apresenta atividades e metodologias que 

visam a efetiva participação da sociedade da bacia. Cabe lembrar que esta proposta é uma ori-

entação geral e que será ajustada ouvindo a opinião do Comitê, condutor do processo de mobili-

zação, e da SEMAH, através do DRH e da FEPAM, que supervisionará o processo. 
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A mobilização e a participação social serão conduzidas pelo Comitê, cabendo à Contratada dar 

suporte operacional ao processo e à SEMAH, através do DRH e da FEPAM, a supervisão. 

 

A proposta ora apresentada é pautada na atuação estratégica do CBH Camaquã, que será fun-

damental para garantir o caráter participativo na construção do PRHC. 

O Comitê é o protagonista principal para impulsionar a participação dos demais atores sociais da 

bacia na construção do PRHC. Para garantir este processo é necessário que haja a definição de 

uma estratégia e de um plano de mobilização social na bacia, visando sensibilizar os atores soci-

ais, cujas atividades tenham interface com a questão de recursos hídricos para efetiva participa-

ção na construção deste planejamento. 

A Contratada atuará como estimuladora e apoiadora do processo de mobilização social junto ao 

Comitê, para que este funcione como interlocutor junto à sociedade da bacia, e como canal de 

comunicação e envolvimento social. As contribuições da Contratada ao processo serão: 

 Propor uma estratégia geral para desenvolvimento do processo de mobilização social; 

 Fornecer informações técnicas para decisões e negociações a serem realizadas pelos 

membros do colegiado durante o processo de planejamento; 

 Desenvolver metodologia de elaboração do Plano da Bacia de forma a contribuir para 

capacitação dos membros do Comitê no desempenho de suas atribuições, em especial, em 

relação à aprovação do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Camaquã; 

 Fornecer suporte técnico e indicar estratégias de mobilização para ampliar a interlocução 

do Comitê com os segmentos representados e a sociedade da bacia; 

 Fornecer métodos e instrumentos de comunicação social para fins de mobilização; 

 Executar as atividades de mobilização previstas neste plano de ação junto aos atores da 

bacia através de uma equipe de mobilizadores sociais. 
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O processo de mobilização social será estruturado para garantir a participação e articulação en-

tre as diferentes Etapas de elaboração do Plano. Por essa razão, é importante definir a articula-

ção entre as etapas de elaboração, e o processo de acompanhamento, consulta e deliberação. O 

Quadro 9.18 mostra a concepção dessa articulação. 

Quadro 9.18 - Esquema geral da Contratada para elaboração do PRHC 
Etapa Mobilização  a Campo Oficinas Consultas Públicas Plenária do CBH 

A 

Ampliar e consolidar o 

levantamento das entida-

des e atores sociais rele-

vantes p/ gestão de re-

cursos hídricos e mobili-

zar as entidades visitadas 

p/ participação das ofici-

nas e consulta pública na. 

elaboração do PRHC 

Realizar 3 Oficinas, 

uma em cada região 

de mobilização da 

bacia (alto, médio e 

baixo Camaquã), para 

subsidiar o diagnóstico 

circunstancial. 

Realizar uma consulta 

a em município da 

bacia, a ser indicado 

pelo Comitê, para 

apresentar, discutir e 

coletar proposições  

para o diagnóstico 

circunstancial. 

 Apresentar o estágio 

dos estudos em reu-

niões ordinárias do 

Comitê que ocorre-

rem no período de 

elaboração da Etapa 

A 

B 

Mobilizar as entidades 

visitadas p/ participação 

nas oficinas e consulta 

pública, aplicação de 

questionário para coleta 

de proposições para 

proposta de enquadra-

mento 

Realizar 3 Oficinas 

Regionais para subsidi-

ar os cenários para 

proposta de Enqua-

dramento  

Realizar uma consulta 

a em município da 

bacia, a ser indicado 

pelo Comitê, p/ apre-

sentar e discutir e 

coletar proposições p/ 

a proposta de Enqua-

dramento. 

Apresentar o estágio 

dos estudos em reu-

niões ordinárias do 

Comitê que ocorre-

rem no período de 

elaboração da Etapa 

A 

C 

Mobilizar as entidades 

visitadas p/ participação 

na consulta pública; apli-

cação de questionário p/ 

subsidio a elaboração do 

Plano de Ações e possí-

veis compromissos c/ as 

metas a serem definidas 

Realizar 03 Oficinas 

Regionais para subsidi-

ar o estabelecimento 

de prioridades e possí-

veis compromissos 

com as metas a serem 

definidas.   

Realizar uma consulta 

a em município da 

bacia, a ser indicado 

pelo Comitê, para 

apresentar e discutir e 

coletar proposições 

para o Plano de Ações 

da Bacia. 

Apresentar ao Comitê 

p/ aprovação a pro-

posta de Enquadra-

mento e o Plano de 

Ações, bem como 

metodologia e valo-

res p/ Cobrança pelo 

uso da água e crité-

rios para outorga. 

O plano de mobilização social será apresentado, a seguir, com três enfoques sucessivos: 

 Processo de mobilização social, descrevendo a articulação entre os diferentes atores 

envolvidos para a construção das Etapas A, B e C; 

 Estratégias de mobilização social, descrevendo as estratégias para garantir uma efetiva 

articulação entre o Comitê e a sociedade na elaboração do seu Plano de Bacia; 

 Instrumentos de comunicação, contendo informações e orientações que possam subsidiar 

a participação social no processo de elaboração do Plano. 
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Processo de Mobilização Social 

O processo de mobilização social será desenvolvido buscando garantir uma participação contínua 

e gradativamente mais efetiva na medida em que cada uma das Etapas do processo de elabora-

ção do Plano for sendo realizada. 

A participação social na elaboração do plano dar-se-á tanto por meio de atividades presenciais – 

reuniões plenárias promovidas pelo CBH Camaquã, oficinas temáticas e consultas públicas – 

quanto utilizando estratégias de contribuições à distância, como o preenchimento de formulário 

ou questionários. 

Será também criado um grupo no Facebook para facilitar a divulgação de notícias que permitam 

o acompanhamento da elaboração do Plano de forma quase que simultânea e simplificada. 

a) Etapa A – Diagnóstico Circunstancial e Prognóstico 

Além da consolidação da metodologia apresentada neste Plano de Trabalho, que deve estar de 

acordo com as considerações da Contratante, nesta Etapa será desenvolvido um conjunto de 

atividades que visam à implementação do plano de mobilização social, de modo a garantir uma 

divulgação eficiente do processo de elaboração do Plano de Bacia, a ampliação da lista de atores 

sociais atuantes na Bacia do Camaquã, o aprofundamento da relação do Comitê com a socieda-

de da bacia e a efetiva participação social no processo. 

Curso de Contextualização  

O processo de Mobilização Social na bacia será iniciado com Curso de Contextualização do objeto 

do Estudo para a equipe técnica alocada para os trabalhos, a ser organizado pela Contratada. O 

curso terá carga horária de 16 (dezesseis) horas e seu objetivo é a disseminação do conheci-

mento sobre o processo de construção do Plano de Bacia do rio Camaquã. Os técnicos envolvi-

dos neste trabalho, bem como os mobilizadores sociais terão a oportunidade de conhecer o Sis-

tema Estadual de Recursos Hídricos, a Região Hidrográfica e o Comitê Camaquã, compreenden-

do o processo de gestão e a importância da participação da comunidade na construção do Plano 

de Bacia. Este conteúdo será trabalhado no primeiro dia. No segundo dia, com participação prio-

ritária do coordenador de mobilização e equipe mobilizadores sociais, será o momento de conso-

lidação da estratégia de mobilização social na bacia com o detalhamento e elaboração do res-

pectivo plano de ação dos mobilizadores. 
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Uma segunda capacitação de dois dias, em formato de oficina de trabalho, será ministrada pela 

Contratada com objetivo de contextualizar e envolver os membros do CBH Camaquã, no proces-

so de elaboração do Plano da Bacia. O primeiro dia compreenderá temas tais como: Sistema 

Estadual de Recursos Hídricos, a Região Hidrográfica e suas especificidades, o Comitê Camaquã 

e seu estágio atual, as etapas de elaboração do Plano da Bacia, conteúdo e metodologia de mo-

bilização e participação social propostas.  

No segundo dia, os participantes, juntamente com a equipe de mobilizadores da Contratada irá 

elaborar seu plano de ação para protagonizar a mobilização e a participação social no processo 

de elaboração de seu Plano de Bacia. 

A Contratada irá elaborar e disponibilizar apostila de apoio técnico aos membros do Comitê e 

mobilizadores contendo a legislação pertinente, informações básicas sobre a bacia, em especial 

sobre o seu Comitê, textos base sobre mobilização social, estratégia geral de elaboração deste 

Plano, modelos de formulários para o levantamento de informações para contribuições da socie-

dade, entre outros. 

Plano de Trabalho Consolidado 

Esta atividade consistirá na apresentação pela Contratada, do Plano de Trabalho Consolidado 

onde estarão indicados, claramente, os procedimentos metodológicos a serem adotados em ca-

da uma das etapas do estudo, inclusive no que se refere às atividades de mobilização social, 

descrevendo de forma detalhada a metodologia participativa a ser desenvolvida no contexto do 

processo de planejamento dos usos das águas da bacia hidrográfica. Esta tarefa também irá 

agregar os conhecimentos e experiências relatadas no Curso de Contextualização da equipe téc-

nica, mobilizadores e membros do Comitê (acima). 

Ampliação dos Atores Sociais Atuantes na Bacia do rio Camaquã 

Durante a elaboração do Diagnóstico serão realizados contatos com instituições públicas, entida-

des da sociedade civil e do setor privado, que atuam na bacia com objetivo de mapear e ampliar 

o conjunto de atores sociais envolvidos, coletar informações sobre sua atuação, sua visão da 

problemática dos recursos hídricos e, inclusive, levantar e/ou atualizar dados técnicos. Os conta-

tos e as visitas institucionais possibilitarão ainda, identificar as lideranças de setores representa-

tivos e que sejam potenciais parceiros no processo de planejamento e gestão dos recursos hídri-

cos da bacia hidrográfica.  
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Nas visitas iniciais o mobilizador preencherá um formulário padrão contendo os dados principais 

da instituição/entidade, sua área de atuação, conhecimento e/ou participação no Sistema Esta-

dual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, os contatos de seus representantes. Deverá orien-

tar o entrevistado para o preenchimento de questionários de pesquisa participativa que irá ocor-

rer nas três Etapas, onde a instituição deverá identificar as questões que considera relevantes 

para constar do Plano da Bacia: demandas, interesses, problemas e conflitos, alternativas de 

solução, identificação de eventos da bacia para elaboração de um calendário de eventos, dentre 

outras que se fizerem necessárias. 

Os resultados dos questionários serão sistematizados no âmbito da bacia hidrográfica de forma a 

caracterizar a atuação institucional e das entidades da sociedade civil na bacia hidrográfica, o 

conhecimento da realidade socioambiental, inclusive dos conflitos existentes, a representativida-

de e a atuação do comitê, e ainda a percepção dos entrevistados sobre participação, mobiliza-

ção, comunicação social e educação ambiental que serão inseridos no respectivo relatório, e 

encaminhado aos diversos especialistas envolvidos na elaboração dos produtos. 

Mobilização de Campo 

A mobilização em campo será protagonizada pelos representantes do Comitê e complementada 

pela equipe de mobilização. A equipe de mobilização, além de aplicação de questionários, irá 

expor aos atores sociais da bacia o que é o Plano de Recursos Hídricos e quais as formas de 

participação no processo. Nesta oportunidade os mobilizadores entregarão um Folder explicativo 

e cartazes convidando para as Oficinas do Diagnóstico Circunstancial e Consulta Pública nº1. 

Neste período inicial, a estimativa é de que os mobilizadores atuem dois meses em campo, de-

senvolvendo as seguintes atividades: visitas e contatos institucionais, divulgação e distribuição 

de material de comunicação, inclusive nas rádios e outros meios de comunicação regional, mobi-

lização para as oficinas e consultas públicas. A mobilização irá seguir a divisão da bacia conforme 

o Quadro 9.19. 
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Quadro 9.19 – Divisão da BH Camaquã para mobilização da sociedade no processo 
de elaboração do Plano. 
Região 

da 
Bacia 

Municípios 
Nº de 

Municí-
pios 

Nº de 
Mobili-
zadores 

Alto 
Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, San-
ta Margarida do Sul, Santana de Boa Vista, São Gabriel, Pinheiro Ma-
chado e Piratini. 

10 

4 Médio 
Amaral Ferrador, Cachoeira do Sul, Canguçu, Dom Feliciano e Encruzi-
lhada do Sul. 

5 

Baixo 
Arambaré, Arroio do Padre, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Cama-
quã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Pelotas, São Jerônimo, São 
Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes e Turuçu. 

14 

 

Oficinas Temáticas do Diagnóstico 

A participação social na Etapa de diagnóstico dar-se-á ainda com a realização das Oficinas Regi-

onais de Diagnóstico nas três regiões (alto, médio e baixo Camaquã), com duração de um expe-

diente, para as quais serão convidadas todas as instituições contatadas na Etapa inicial e se efe-

tuará ampla divulgação nos meios de comunicação regional. Os locais e datas para realização 

das oficinas deverão ser apontados pelo Comitê, quando do planejamento inicial das atividades 

para elaboração do Plano da Bacia.  

A realização de Oficinas Regionais visa garantir uma maior participação social no processo de 

elaboração do Plano da Bacia, pois se caracterizam como espaço ideal para que os participantes 

apresentem e discutam suas visões sobre a especificidade da realidade regional na bacia hidro-

gráfica, agregando contribuições para subsidiar a elaboração do Diagnóstico.  

Metodologia das Oficinas 

A metodologia a ser utilizada nas Oficinas será o DRP com o objetivo de conhecer a visão que os 

participantes têm da Bacia Hidrográfica, de maneira a orientar as investigações do Diagnóstico. 

Será utilizado, para construção do DRP, o método de visualização, por intermédio da utilização 

de tarjetas, o que possibilita coletar as contribuições e garantir a participação de todos os pre-

sentes à partir do levantamento das forças e as fraquezas ou ameaças que caracterizam os re-

cursos hídricos na bacia do rio Camaquã. 

Após o levantamento dos aspectos que caracterizam a bacia, sob o ponto de vista dos partici-

pantes, se procede ao agrupamento por categorias de problemas identificados (Ex: ambientais, 

institucionais, disponibilidade hídrica, modelo de desenvolvimento, organização social, etc...) 

propondo que os participantes se subdividam em grupos com o objetivo de analisar cada um dos 

temas, identificando onde e porque ocorrem os problemas, os atores envolvidos e o grau de 
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importância de cada um na solução dos mesmos. Na sequência, as observações e proposições 

oriundas dos grupos de trabalho serão apresentadas e debatidas em plenário, buscando assim 

possibilitar uma visão geral de todos os temas. 

Os resultados serão sistematizados e analisados para compor o Diagnóstico Circunstancial a ser 

apresentado na primeira consulta pública ao fim da Etapa A. 

Consulta Pública nº1 

O Diagnóstico Circunstancial será apresentado na Consulta Pública 1. O seu objetivo será discutir 

com os presentes “a bacia que temos”, a partir de documento resultante dos levantamentos 

nas entrevistas iniciais, das oficinas regionais e do aprofundamento da análise técnica dos con-

sultores especialistas em cada área do conhecimento.   

A mobilização social para a Consulta Pública se dará a partir de duas estratégias específicas: uma 

mais ampla de divulgação nos meios de comunicação, especialmente rádios locais e de abran-

gência regional e que terá um caráter mais informativo sobre o Plano para a sociedade da bacia; 

outra efetivamente de mobilização para participação, buscando uma articulação mais direcionada 

aos representantes das instituições e entidades da sociedade civil e da iniciativa privada com 

interesses na gestão de recursos hídricos na região, identificados no levantamento inicial, para 

os quais serão enviados convites impressos e por meio digital, realizados contatos pessoais por 

meio dos mobilizadores de campo e telefônicos e em reuniões e eventos setoriais.  

Vale destacar que a participação dos membros do Comitê neste processo é fundamental. A di-

vulgação e o convite para as Consultas Públicas serão protagonizados pelos representantes do 

Comitê e realizados através dos instrumentos de comunicação previstos (sítio internet, mobiliza-

ção de campo, envio de convites, contatos telefônicos entre outros), descritos adiante. 

A proposta inicial para organização da Consulta Pública consiste em disponibilizar publicamente 

com antecedência mínima de duas semanas à realização da reunião o documento a ser analisa-

do. A versão preliminar do Diagnóstico será disponibilizada, em formato digital, em sítios eletrô-

nicos de fácil acesso aos envolvidos no processo de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica 

do rio Camaquã, o que permitirá que todos tenham a possibilidade de tomar conhecimento do 

documento, antes da Consulta Pública e, inclusive, encaminhar proposições para seu aperfeiço-

amento por meio de formulário específico disponibilizado pela Contratada. 

Visando garantir uma maior participação e conhecimento do Diagnóstico e ainda colher contri-
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buições, propõe-se que a Consulta Pública tenha uma carga horária de 8 (oito) horas e se estru-

ture da seguinte forma: apresentação geral dos principais aspectos do diagnóstico, sua forma de 

elaboração e estruturação, na sequência constituição de  grupos de trabalho em relação a temas 

ou itens específicos do diagnóstico, sendo que cada grupo irá tomar conhecimento de forma 

mais detalhada de um tema do diagnóstico, a partir da exposição de especialista , discutir e for-

mular  suas observações. Na parte da tarde os questionamentos e proposições oriundos dos 

grupos de trabalho serão apresentados e debatidos em plenário, buscando assim possibilitar 

uma visão geral de todos os temas. Visando facilitar o registro e a coleta de contribuições duran-

te a Consulta Pública, será disponibilizado um formulário próprio para apresentação das críticas, 

correções e proposições ao documento apresentado. 

Aproveitando a Consulta Pública, será também realizada uma abordagem prospectiva sobre o 

futuro da bacia, colhendo subsídios para a Etapa de prognóstico. Nesta abordagem será deman-

dado aos presentes para identificar as principais tendências que moldarão o futuro da bacia. 

Também, será buscada uma visão estratégica da “bacia que queremos e poderemos ter”. 

O Diagnóstico será revisado de maneira a incluir os resultados da Consulta Pública. 

b) ETAPA B – Cenários Futuros para gestão 

Mobilização de Campo 

Nesta Etapa a mobilização em campo será realizada pela equipe de mobilizadores, que aplicará 

questionário específico, com objetivo de coletar contribuições sobre as visões de futuro que os 

diferentes atores sociais têm da bacia, entregará convite para participação nas Oficinas da Etapa 

B e Consulta Pública nº2. Nesta Etapa os mobilizadores ficarão um mês em campo. 

Oficinas Etapa B 

A Contratada utilizará uma metodologia própria para discussão e subsídio de elaboração das 

propostas de Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Camaquã, em termos qualitativo e 

quantitativo. O resultado será avaliado pelos consultores da Contratada que apresentarão uma 

proposta de Enquadramento balizada nos estudos técnicos e no resultado destas Oficinas. Ocor-

rerão 3 oficinas, uma em cada região (alto, médio e baixo) da bacia do rio Camaquã e a priori-

dade para mobilização serão os membros do Comitê e demais atores sociais mobilizados na Eta-

pa A. 
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Metodologia das Oficinas de Enquadramento Qualitativo 

Estas oficinas serão divididas em dois momentos. No primeiro será realizada uma apresentação 

do que é Enquadramento Qualitativo, a base legal, as classes de qualidade, os usos de água e a 

relação dos usos com as classes. Na sequência os participantes farão uma reflexão para respon-

der a seguinte pergunta: qual a qualidade ideal das águas para o pleno desenvolvimen-

to do conjunto das atividades na bacia? (atividades econômicas, de uso de água, como 

abastecimento público, animal, lazer, e preservação).  

Em seguida os participantes serão divididos em grupos por trechos da bacia e receberão um 

mapa, onde todos os rios estão da mesma cor, ou seja, sem indicação de classe pré-

determinada, porém, constando as informações disponíveis sobre os usos da água em cada tre-

cho que deverão colorir conforme as classes e uma tabela ilustrativa que irá relacionar os usos e 

classes correspondentes. Esta tabela será baseada na Resolução 357/05 do CONAMA. Dando 

sequência, os grupos deverão apresentar os resultados, justificando os resultados. Este mapa 

representará “os rios (e a laguna) que deveríamos ter”. 

Na sequência será apresentada a situação atual do(s) rio(s) e da laguna dos Patos, ilustrada com 

um mapa resultante dos estudos do diagnóstico da bacia. Os participantes deverão analisar as 

informações cedidas e comparar com o que tinham proposto inicialmente, analisando se é viável 

manter a classificação sugerida ou gerar uma nova classificação, para chegar nos “rios que 

podemos ter”. Este exercício visa colher dos participantes a manifestação de vontade quanto 

aos usos futuros da água da bacia. Após a conclusão dos exercícios os grupos deverão apresen-

tar e justificar sua decisão. 

Os resultados serão sistematizados e analisados para proposta de Enquadramento a ser apre-

sentada na segunda consulta pública ao fim da Etapa B. 

Consulta Pública nº 2 

O objetivo da segunda Consulta Pública é apresentar e discutir a proposta de Enquadramento 

Qualitativo (“bacia que queremos e poderemos ter”). 

A metodologia da Consulta Pública nº2 seguirá a mesma estratégia da Consulta Pública nº1, 

focando uma maior articulação com as entidades, instituições e representações setoriais que já 

vêm participando do processo de elaboração do Plano. Da mesma forma, os documentos serão 

disponibilizados antecipadamente, para receber, inclusive, contribuições de aperfeiçoamento. 
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Durante a realização desta Consulta Pública a proposição metodológica preliminar é que inicial-

mente seja realizada pela Contratada uma exposição sobre o prognóstico e a (ou as) proposta(s) 

de enquadramento que se apresentam, bem como o resultado das oficinas desta Etapa. Na se-

quência serão formados grupos de trabalho por trecho de rio, região hidrográfica ou por seg-

mento do CBH Camaquã para discutirem a “bacia que queremos e poderemos ter”. Após 

um tempo de discussões em grupo, os resultados serão apresentados à plenária e promovida 

uma discussão buscando estabelecer os consensos possíveis.  

A proposta de Enquadramento Qualitativo será revisada incluindo-se os resultados da Consulta 

Pública. 

c) Etapa C – Plano de Ações para Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Camaquã 

Nesta última Etapa, em que será elaborado o Plano de Recursos Hídricos propriamente dito, 

dentre as atividades previstas para o processo de mobilização social propõe-se novamente a 

realização de três Oficinas Regionais, a Consulta Pública nº 3 e a Reunião Plenária do CBHRC 

para aprovação da proposta de enquadramento, plano de ações com prazos para seu cumpri-

mento, metodologia para cobrança pelo uso da água e diretrizes para outorga. 

Trata-se da Etapa mais significativa em termos de definições do Plano. Assim será demandada 

uma estratégia específica de articulação e mobilização social que possibilite incorporar além de 

proposições o comprometimento das diferentes instituições e entidades em relação às metas de 

curto, médio e longo prazo a serem estabelecidas no Plano de Ação.  

Metodologia das Oficinas Regionais p/ o Plano de Ação e o Enquadramento Quantitativo 

Propõe-se que nesta Etapa sejam realizadas 03 (três) Oficinas Regionais (alto, médio e baixo 

Camaquã) as quais deverão ser precedidas de reuniões dos membros do CBH com suas bases 

de representação, nas quais a partir de um “rol” de programas, projetos e intervenções identifi-

cados como necessários pela Contratada, irão destacar as prioridades  setoriais/regionais e a 

predisposição em relação a possíveis compromissos (das instituições públicas, da sociedade civil 

e dos usuários) a serem estabelecidos em relação as metas, programas e ações do Plano da 

bacia. Nestas Oficinas Regionais serão também apresentadas e discutidas as propostas relacio-

nadas ao que aqui é denominado como Enquadramento Quantitativo. A informação básica para 

esta discussão são os níveis de garantia com que os usuários de água serão supridos em diver-

sos cenários e suas cenas. Nos casos em que seja necessário o aumento da garantia suas possí-

veis alternativas serão consideradas, incluindo: pelo lado da oferta, o aumento das disponibilida-
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des de água por meio de construção de reservatórios ou de canais de transferência de água. 

Pelo lado da demanda existe a alternativa de aumento da eficiência de uso de água, mantendo-

se os mesmos usos, ou a simples redução do uso, por meio de restrições à renovação das ou-

torgas de direitos de uso. 

Os resultados das reuniões setoriais serão apresentados para discussão nas oficinas regionais, 

indicando contradições, conflitos de interesses, possibilidades de agregação e complementação 

entre os compromissos apresentados em relação às metas, programas e projetos.  

Destaca-se, ainda, a necessidade nesta Etapa do envolvimento direto do DRH, que enquanto 

órgão gestor terá um papel fundamental de articulação institucional junto às instituições setori-

ais, visando buscar compromissos institucionais que poderão orientar a definição das metas prio-

ritárias. 

Os resultados serão sistematizados e analisados para proposta do Plano da Ação a ser apresen-

tado na terceira consulta pública ao fim da Etapa C. 

Consulta Pública nº 3 

O objetivo desta terceira consulta pública é discutir a minuta do Plano de Ações, aportando sub-

sídios adicionais, tendo por referência as análises custo-efetividade das propostas, frente aos 

cenários possíveis de desenvolvimento da bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

A metodologia de realização da Consulta Pública nº3, irá seguir a mesma estratégia da Consulta 

Pública n°2, focando uma maior articulação com as entidades, instituições e representações se-

toriais que já vêm participando do processo de elaboração do Plano. Da mesma forma os docu-

mentos serão disponibilizados antecipadamente, para receber contribuições. 

A proposição metodológica preliminar de programação é que seja realizada pela Contratada uma 

exposição sobre as diretrizes, as metas e os programas de ação do Plano de Recursos Hídricos. 

O propósito é avaliar a coerência das propostas e se as proposições apresentadas pelos diferen-

tes segmentos no decorrer do processo de elaboração do Plano foram incorporadas. Caso con-

trário, deverão ser explicitadas as limitações técnicas, econômicas, legais ou institucionais. Outro 

objetivo é explicitar de que forma o Plano de Ações irá atender as expectativas “do rio que 

queremos” e “do que poderemos ter”, apresentando os estudos para subsidiar diretrizes 

para outorga e a definição de metodologia e valores da cobrança pelo uso da água.  

Após a terceira Consulta Pública, o Plano de Ações será revisado de maneira a incluir os resulta-
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dos desta, antes de submetê-lo ao CBH Camaquã. 

Plenária do Comitê para deliberação sobre o Plano de Ação e proposta de Enquadramentos 
Qualitativo e Quantitativo da bacia hidrográfica do Camaquã 

O objetivo desta plenária final será a deliberação para aprovação do Plano de Ações, as propos-

tas de Enquadramentos Qualitativos e Quantitativos, metodologia para cobrança pelo uso da 

água e diretrizes para outorga. Devido à complexidade das decisões a serem tomadas nessa 

plenária é fundamental a definição de uma metodologia de realização específica, acordada com a 

CA/PRHC. Ela visará garantir que os representantes do Comitê possam de fato conhecer os do-

cumentos e tomar suas decisões em termos de diretrizes, metas e programas, de forma consci-

ente e responsável.   

Assim, como nas Consultas Públicas, os documentos serão disponibilizados antecipadamente, 

para todos os membros do Comitê, respeitando os prazos regimentais estabelecidos por ele. A 

reunião terá a duração de dois dias e a metodologia de realização será definida conjuntamente 

entre a Contratada a Contratante e o Comitê da Bacia.  

d) Estratégia de Mobilização Social 

Equipe de Mobilização Social 

A equipe de mobilizadores será constituída por um coordenador geral de mobilização e quatro 

mobilizadores de campo com vivência na bacia do rio Camaquã, em especial sobre seus proces-

sos organizativos, com conhecimento da área ambiental e de recursos hídricos. 

Os mobilizadores de campo deverão ser moradores dos municípios que compõe o alto, médio e 

baixo Camaquã, ter experiência em processos organizativos e/ou de mobilização social e prefe-

rencialmente atuação na área de meio ambiente ou recursos hídricos. A seguir apresentam-se as 

respectivas atribuições. 

A coordenação geral terá como atribuições:  

 Conduzir o processo de seleção e capacitação dos mobilizadores de campo implementando 

atividades de mobilização, em estreita articulação com a coordenação técnica; 

 Orientar as equipes de mobilização quanto à interface com o CBH, instituições públicas, 

entidades da sociedade civil, segmentos usuários, movimentos sociais e sociedade da bacia;  
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 Elaborar relatório contendo a sistematização das informações oriundas dos contatos 

institucionais na Bacia para ser incorporado ao diagnóstico circunstancial, a proposta de  

enquadramento dos corpos d’água e ao Plano de Ação e repassar para coordenação técnica; 

 Participar de reuniões de acompanhamento dos trabalhos, quando se fizer necessário; 

 Realizar a moderação de reuniões, oficinas e consultas públicas e elaborar os relatórios. 

Os mobilizadores de campo terão como principais atribuições: 

 Participar da capacitação inicial e definir com a coordenação de mobilização da Bacia o seu 

plano de ação; 

 Realizar os contatos e as visitas institucionais e a entidades  da sociedade nos municípios 

da bacia articulando-se prioritariamente com os membros do Comitê da Bacia; 

 Realizar entrevistas e coleta de informações para suporte às atividades e produtos 

previstos no Termo de Referência; 

 Sistematizar as informações coletadas nos formulários e questionários críticos-propositivos 

e enviá-los a coordenação geral de mobilização para elaboração do diagnóstico 

institucional/organizacional da Bacia e demais relatórios; 

 Organizar a mala direta com contatos institucionais e entidades para envio de 

correspondências; 

 Identificar e sistematizar uma base de informações sobre os meios de comunicação 

existentes na região; 

 Identificar as lideranças de setores representativos e que sejam potenciais parceiros no 

processo de planejamento e gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica em estudo. 

 Apoiar a organização  e a realização das Oficinas e Consultas Públicas; 

 Distribuir material informativo sobre o Plano, e sobre todos os eventos que estão 

relacionados (cartazes, folder); 

 Mobilizar as entidades contatadas para participação nas Oficinas e Consultas Públicas e no 

envio de contribuições à distância, quando for necessário;  



 

73 

 Apoiar a realização das Oficinas e Consultas Públicas (recepção, credenciamento, apoio na 

plenária e no registro da reunião); 

Valorização dos Membros do Comitê 

A estratégia de mobilização social proposta visa à valorização do CBH como principal ente do 

sistema de gestão na interlocução com a sociedade. A elaboração dos Planos de Bacia se consti-

tui em processos privilegiados de conhecimento e de discussão das principais questões que en-

volvem os recursos hídricos na bacia, especialmente, para os membros do comitê.    

No decorrer das visitas institucionais, reuniões, oficinas e consultas públicas, será priorizada a 

participação e o envolvimento direto dos representantes do Comitê, como forma de aprofundar 

sua compreensão sobre a realidade vivenciada, repassando informações, dados e análises sobre 

os diferentes aspectos que irão constituir o Plano, capacitando-os gradativamente no processo, 

inclusive, para exercerem a principal atribuição dos membros de um comitê que é aprovar, de 

forma consciente, o Plano da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã.  

A estratégia de mobilização irá procurar valorizar os representantes do Comitê, quer seja através 

de capacitação em processo, descrita acima, assim como buscando sensibilizá-los e habilitá-los 

para atuarem como interlocutores junto as suas bases em todas as Etapas de elaboração do 

Plano de modo a: 

 Apoiar e executar junto com os mobilizadores de campo, a divulgação, a articulação e a 

mobilização dos diferentes segmentos e categorias que compõem o Comitê e que devem 

participar do processo; 

 Identificar questões estratégicas em relação aos recursos hídricos em cada uma das 

regiões (alto, médio e baixo Camaquã);   

 Promover discussões e a disseminação de informações junto às suas bases locais, 

regionais ou setoriais, consolidando desta forma sua representatividade; 

 Analisar documentos e propor correções, complementações e adequações necessárias.    

Os membros do Comitê serão estimulados a se fazerem presentes e participar de forma efetiva 

nas oficinas temáticas e consultas públicas, a aprofundar sua relação com os setores que repre-

sentam e intensificar a articulação com a sociedade da bacia durante todo o processo.  
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Questionários e Contribuições à Distância 

A consulta à distância, será outro instrumento para garantir participação e se efetivará a partir 

do envio/entrega de formulários às instituições identificadas como relevantes durante o diagnós-

tico inicial bem como os agregados no decorrer do processo de mobilização com o objetivo de 

coletar informações, críticas e proposições, com um prazo definido para o retorno, de modo a 

possibilitar a participação da sociedade em todas as etapas do Plano. Portanto, a proposta inicial 

é de se utilizar formulários para cada uma das Etapas do plano. 

Quadro 9.20 – Formulários a serem utilizados ao longo dos estudos 

Etapa Informações do Formulário 

Etapa A 
Informações sobre os recursos hídricos da bacia: usos, pontos críticos, problemas e/ou con-

flitos, suas causas e efeitos, envolvidos e sugestões de possíveis alternativas para superação 

Etapa B Proposições voltadas para as visões de futuro: “a bacia que queremos” 

Etapa C 
Sugestões de diretrizes, metas e programas de ação para o Plano de Ações e de possíveis 

compromissos institucionais 

Ressalte-se que, para cada Etapa deverá ser produzido um documento síntese que auxilie na 

orientação da reflexão pelas instituições/entidades/representantes setoriais. 

Instrumentos de Comunicação Social 

Um dos componentes que integram a proposta de mobilização é a Comunicação Social, entendi-

da, como já afirmado anteriormente, como uma ferramenta para que se alcance o grau de cons-

cientização  e de participação desejados no processo de elaboração do bacia. Entende-se, por-

tanto, que a componente de Comunicação Social tem dois objetivos fundamentais: 

 Curto prazo – dar suporte à mobilização social por meio do Comitê e suas categorias de 

representantes para a participação no processo; 

 Médio prazo – criar consciência na sociedade da bacia para a problemática relativa aos 

recursos hídricos e possibilitar um maior conhecimento sobre a política de recursos hídricos seus 

instrumentos e organismos colegiados.  

Os instrumentos de comunicação propostos tem por finalidade divulgar e disseminar as informa-

ções sobre a laboração do Plano da Bacia do rio Camaquã, seu conteúdo e documentos elabora-

dos, cronograma de realização dos eventos, formas  de  participação, abrindo, inclusive, canais 

diretos de comunicação com a sociedade da bacia. Apresenta-se no Quadro 9.21 uma proposta 

de instrumentos de comunicação a serem utilizados neste processo de planejamento. 
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Quadro 9.21 – Instrumentos de comunicação propostos 
Escolha do Sím-

bolo e do Slo-

gan do Plano 

Um símbolo e um slogan são referências importantes para contribuir em fixar o pro-

cesso de elaboração do plano de bacia na mente da comunidade. A Contratada ofere-

cerá algumas alternativas que serão analisadas pela Contratante e pelo Comitê 

Criação do Sítio 

do Plano 

Disponibilizar informações do PRHC, de forma clara e rápida, e que permita o acesso 

online de documentos e informações para todo público envolvido com os seguintes 

conteúdos: versões preliminares e finais dos documentos que integram a elaboração 

do Plano, Relatórios, espaço para receber contribuições, críticas e sugestões da socie-

dade, registro fotográfico dos eventos; material gráfico produzido no desenvolvimento 

do plano; convites e agenda para reuniões, oficinas e consultas Públicas, link para 

apresentação interativa com todo o conteúdo do Plano. As contribuições disponibiliza-

das nesse site pelos internautas serão trabalhadas, analisadas e incorporadas aos 

estudos pela Contratada, na medida do possível. 

Cartaz para 

divulgação do 

processo de 

elaboração do 

Plano 

Formato 60x40, em papel couché liso, com gramatura de 150 g/m² e impressão em 

policromia. Previsão de 500 unidades, que devem ser distribuídas de acordo com a 

Contratante e entre os municípios que compõem a bacia em cada atividade. O mode-

lo conterá faixas brancas que permitam incluir manualmente nome do evento (Con-

sulta Pública ou Oficinas), data, horário e local das Oficinas ou das Consultas Públicas. 

Folder sobre 

Plano de Recur-

sos Hídricos e 

Proposta de 

Enquadramento 

Convidando a população a participar do processo de planejamento, devendo ter ta-

manho A4 com duas dobras e impressão em policromia, no mínimo 3.000 unidades. 

Este folder deverá mostrar em linguagem acessível o que é o Comitê de Gerencia-

mento da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã, a caracterização geral da bacia, a im-

portância do Plano de Recursos Hídricos para a população da bacia, como participar, 

onde saber mais, dentre outros temas a ser acordado com a Contratante. 

Spot para Rá-

dios 

Divulgação das Oficinas e Consultas Públicas esclarecendo o objetivo destes eventos e 

convidando à sociedade, em especial as entidades representativas dos segmentos que 

integram o sistema de gestão na bacia hidrográfica, veiculado em rádios de abran-

gência regional a serem indicadas pelos membros do Comitê, na semana que antece-

de os eventos.   

Carro de Som 

Divulgação das Oficinas e Consultas Públicas, em local de grande circulação de pesso-

as (como feiras públicas, por exemplo), preferencialmente nas sedes dos municípios 

ou em locais de maior relevância, no mínimo de três horas, no município onde será 

realizado o evento (Oficina ou Consulta Pública), em um dia próximo ao evento. 

Banners 

Serão produzidos três banners de divulgação da elaboração do Plano para estarem 

presentes nas Oficinas e nas Consultas Públicas. Um banner no tamanho de 1,5x1,0 

m, um banner no tamanho de 0,8x3,0 m e um banner no tamanho de 2,0x2,0 m. 

 

9.2 Macroatividade II – Etapa A – Diagnóstico e Prognóstico dos Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã 

Durante esta etapa serão realizados os diagnósticos e prognósticos, tanto para a bacia do Ca-

maquã como para cada uma das UPG’s que serão definidas no início da Etapa A. Além disso, 

será realizada a análise integrada da bacia do Camaquã e a análise integrada e comparativa en-

tre as UPG’s, e ainda a articulação e compatibilização dos interesses internos e externos à bacia. 
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9.2.1 ATIVIDADE II.1 - IDENTIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTEN-

TES 

As seguintes tarefas serão elaboradas para atender esta atividade: 

Tarefa II.1.1 - Identificação e Definição das Variáveis a Serem Utilizadas no Estu-
do 

O estabelecimento das relações de causa e efeito que determinam as condições de qualidade e 

quantidade da água na bacia hidrográfica requer a avaliação indiscriminada de toda a realidade 

físico-ambiental, social, cultural e econômica da região, ou seja, todas as informações mínimas 

necessárias e suficientes para o cumprimento dos objetivos do estudo. 

Dessa forma, a Contratada elenca o conjunto mínimo de variáveis de análise que entende serem 

necessárias à boa sequência dos trabalhos, sabendo-se que esta proposta será alvo de avaliação 

e discussão junto à Comissão de Acompanhamento. São elas: 

 Disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas na bacia hidrográfica do Camaquã, em 

termos de quantidade e qualidade; 

 Demandas hídricas atuais e futuras, pelos diferentes setores usuários; 

Para estimar as demandas, diversas variáveis deverão ser consideradas, atreladas aos usos 

possíveis de água:  

 Abastecimento público urbano e rural, e saneamento básico: população humana urbana e 

rural, de acordo com os censos e contagens populacionais, realizadas pelo IBGE; 

 Criação de animais: população animal de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 

2006; dados mais recentes podem ser obtidos nas Pesquisas Agrícolas Municipais ou no 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE; 

 Irrigação: os volumes de água demandados podem ser obtidos em termos de valores atuais 

nas referências acima, e em consultas aos administradores dos perímetros irrigados como a 

AUD. Para estimativas futuras, o mapa de aptidão de solos para irrigação deverá ser 

elaborado, considerando dados pedológicos, de declividade, entre outros, obtendo-se a 

variável área apta à irrigação, com diferentes tipos de manejo; 

 Turismo, recreação e lazer relacionados às águas: frequência e relevância de uso deverão 

ser obtidas nas Secretarias Estadual e Municipal de Turismo; 
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 Geração de energia elétrica: empreendimentos atuais e potenciais futuros que poderão ser 

desenvolvidos são obtidos nos cadastros da ANEEL;  

 Uso de água para a mineração: por meio de consultas às licenças ambientais; também no 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, por meio do Anuário Mineral Brasileiro 

(AMB) da publicação Economia Mineral do Brasil;  

 Uso industrial de água: por meio das licenças ambientais e outorgas emitidas e, de forma 

indireta, pelas informações sobre a Produção Industrial Anual (PIA) e Estatística do Cadastro 

Central de Empresas (CEMPRE) do IBGE. 

Para estimativas destas variáveis de demanda hídrica um grande elenco de variáveis poderá ser 

usado, relacionado a coeficientes técnicos de uso de água (ou taxas de uso), alguns dos quais 

são tabelados e outros podem ser obtidos por meio de informações coletadas na bacia. 

Tarefa II.1.2 - Coleta e Sistematização das Informações Existentes 

Os estudos para o PRHC terão como fonte básica os dados secundários já consistidos nas diver-

sas fontes de informação, entre as quais se encontram a que estão listadas no Quadro 8.6, rela-

cionadas ao escopo ora licitado, o que confere um caráter de suma importância à tarefa de ob-

tenção destes dados no âmbito da elaboração do Plano. 

O ponto de partida para a coleta, sistematização, classificação e análise das informações dispo-

níveis sobre a bacia do Camaquã será a consulta aos trabalhos e publicações mais recentes de 

todos os órgãos direta ou indiretamente relacionados aos recursos hídricos, tanto nas esferas 

federal, estadual ou mesmo municipal, assim como consultas a entidades de pesquisa e plane-

jamento, concessionárias de serviços públicos, além das referências bibliográficas constantes no 

item específico deste Plano de Trabalho. 

A coleta de dados abrangerá, minimamente, todas as áreas de caracterização do problema lista-

das abaixo, procurando-se atualizar e complementar lacunas dos estudos realizados: 

 Levantamentos cartográficos, aerofotogramétricos e topográficos existentes; 

 Aspectos geológicos, pedológicos, de uso atual dos solos nas áreas de interesse; 

 Aspectos socioeconômicos e demográficos atuais, e descrição da economia estadual; 

 Infraestrutura hidráulica superficial e subterrânea existente e sua utilização; 
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 Redes de monitoramento e dados de qualidade d´água existentes; 

 Aspectos ligados ao uso e gestão da água, e organização dos usuários; 

 Infraestrutura existente na bacia; 

 Aspectos legais e institucionais e outros fatores relevantes. 

Quadro 9.22 - Algumas fontes mais representativas para obtenção de dados 
Fontes mais Representativas para Obtenção de Dados 

ANA CNARH DNPM FUNASA INMET ONS SIAGAS 

ANEEL CONAMA ELETROBRÁS IBGE INCRA PERH-RS SNIS 

CEEE CORSAN FEPAM ICMBio/IBAMA FEE Prefeituras SOPRS 

CERH-RS CPRM FEPAGRO IRGA MMA SEMA Universidades 

 

Tarefa II.1.3 – Estruturação do SIG no Âmbito do Sistema do DRH SEMA 

A elaboração do PRHC será totalmente embasada e subsidiada por um Sistema de Informações 

Geográficas – SIG atrelado a um banco de dados geográficos, onde constarão todos os dados 

coletados durante os estudos do Plano, bem como todas as informações produzidas ao longo do 

contrato, permitindo a representação cartográfica de todos os elementos contidos neste estudo, 

bem como o acesso ao banco de dados propriamente dito. 

O banco de dados possibilitará a análise integrada de informações distribuídas espacialmente, 

possibilitando novas leituras do território trabalhado. Essas informações tornam-se indispensá-

veis na gestão dos recursos hídricos e especialmente para os Planos Diretores de Bacias Hidro-

gráficas, onde se produz e reúne uma grande quantidade de dados de diversos temas e fontes. 

Assim, diante desse grande número de informações coletadas e produzidas no PRHC é necessá-

ria a padronização do banco de dados que possibilite a manipulação dos dados geográficos de 

forma integrada. Este sistema deverá ser totalmente compatível com o Sistema do DRH/SEMA. 

9.2.2 CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) PARA O 

PRHC 

A caracterização física, biótica e socioeconômica da bacia, reunida na Etapa de diagnóstico a 

partir de informações secundárias, será espacializada através da utilização de um SIG. 

Os SIG’s são ferramentas capazes de manipular as funções que representam os processos ambi-

entais, em diversas regiões, de uma forma simples e eficiente, permitindo economia de recursos 

e tempo. Estas manipulações permitem agregar dados de diferentes fontes (por exemplo: ima-
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gens de satélite, mapas topográficos, mapas de solos etc.) e diferentes escalas. O resultado des-

tas manipulações, geralmente, é apresentado sob a forma de mapas temáticos. Em síntese, con-

sidera-se que a "realidade" é infinitamente complexa, e os conteúdos de um banco de dados 

representam uma visão particular desta "realidade". 

 

As informações coletadas nas diversas fontes e no reconhecimento da bacia serão armazenadas 

em uma base de dados georrelacional (BDG), a qual será manipulada e explorada através de 

diversas operações sobre os temas nela armazenados. Entre estas operações incluem-se combi-

nações, comparações, cruzamentos, simulações, etc. dos temas presentes na base. Estas opera-

ções viabilizarão a execução futura de diagnósticos e análises de alternativas e de cenários. Es-

tas serão suportadas por um aparato funcional, disponibilizado por softwares de geoprocessa-

mento e aplicativos customizados, estruturados no ambiente de desenvolvimento destes produ-

tos. 

A organização sistêmica do SIG a ser implementado será coerente com a filosofia básica que o 

norteia, ou seja, privilegiar o usuário final, seja ele um usuário especializado na tecnologia, seja um 

operador da mesma para um determinado fim específico. 

As aplicações propostas para desenvolvimento podem ser enquadradas em duas categorias: 

estruturadas e não estruturadas. As aplicações estruturadas são pré-definidas e estabelecidas, 

orientando-se aos processos decisórios de cunho operacional. As aplicações não estruturadas 

possibilitam ao usuário capacitado a criação de processos para análises e simulações ad hoc. 

Estas aplicações são direcionadas aos níveis táticos e estratégicos de decisão. 

O modelo de dados sobre o qual estrutura-se uma BDG, constitui-se no elemento de maior esta-
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bilidade nas aplicações georreferenciadas, em razão da própria estabilidade conceitual da reali-

dade geográfica representada pelo modelo em questão. Este reconhecimento orienta o uso des-

tes modelos como a fundação de suporte para implementação das aplicações em pauta. 

Os dados associados à representação espacial de uma realidade de interesse explicitados acima 

são, então, complementados, para a estruturação da BDG, com informações referentes a servi-

ços, operações e atividades que atuam, modificam ou organizam a realidade geográfica em 

questão. 

Ambas as categorias de informações, sejam relativas à realidade espacial, sejam referentes aos 

serviços / operações / atividades que atuam sobre esta realidade geográfica, encontram-se si-

multânea e integradamente representadas nesta BDG. 

A captação dos dados será efetuada mediante a utilização de diferentes processos e tecnologias. 

Estes dados poderão ser agregados nas seguintes categorias: referências básicas / sistemáticas, 

biótica, abiótica e antrópicas. 

Os dados cartográficos corresponderão aos diversos níveis de informações básicas ou temáticas 

representadas espacialmente, necessárias, principalmente, na etapa de diagnóstico da bacia, sob 

a forma de pontos, linhas ou polígonos. 

Nesta categoria de dados estarão reunidas as representações gráficas das condições naturais ou 

antrópicas da bacia, expressas por imagens de satélite adquiridas em formato digital, e por ba-

ses cartográficas temáticas também adquiridas em diversos formatos digitais, onde os elementos 

qualitativos passarão por processos de georreferenciamento e serão convertidos em arquivos de 

programa de SIG, podendo ser representados por pontos, arcos, ou polígonos ou grids (malhas 

de células ou pixels). 

A cartografia básica obtida nas consultas aos trabalhos, estudos e publicações existentes será 

toda convertida para uma mesma escala cartográfica, e quando se tratarem de mapa em papel 

passará por pelo processo de digitalização e georreferenciamento. 

Este procedimento objetivará elaborar uma base cartográfica geral, que será utilizada em todos 

os mapas temáticos. Os elementos da cartografia básica serão: curvas de nível, rede de drena-

gem, principais rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia e telecomunicações, locali-

dades, limites interestaduais e intermunicipais e coordenadas UTM. 



 

81 

A conversão dos dados para o formato digital será realizada através dos processos de digitaliza-

ção manual em mesa, via aplicativos como AUTOCAD e ARCINFO, e de rasterização e vetoriza-

ção semiautomática, passando por procedimentos de ajustes de articulação das folhas.  

No que se refere à elaboração de mapas ou cartas temáticas propriamente ditas, obtidas a partir 

da combinação de informações oriundas dos mapas básicos (estrutura espacial), acrescidas de 

informações contidas nas demais estruturas do banco de dados (tabular, imagens, temporal), 

prevê-se a elaboração das cartas temáticas versando sobre os mais diversos temas (geomorfo-

logia, geologia, uso do solo, hidrogeologia, etc.).  

Esses mapas serão obtidos através de técnicas e rotinas oferecidas pelos SIG’s, as quais permi-

tem multiplicar informações, somá-las, sobrepô-las (overlays), subtraí-las, eliminando ou minimi-

zando a necessidade da realização de exaustivos levantamentos de campo, significando substan-

cial economia de tempo e recursos humanos. 

As cartas temáticas serão plotadas em escala adequada e terão indicações de um título, legenda 

com os temas, escala norte geográfico e sistema de coordenadas utilizado. Os mapas temáticos 

sob a forma digital estarão compatíveis com o Sistema ARC-INFO. 

A base de dados produzida será de acesso local, contendo informações tabulares e espaciais que 

servirão como instrumento de apoio à gestão dos recursos hídricos da bacia do Camaquã. Sua 

base de informações georreferenciadas será em formato do shapefile do ambiente ArcGIS. 

O SIG será instalado nos equipamentos do DRH/SEMA, podendo também ser implementado na 

sede do CBH Camaquã, possibilitando o suporte às atividades de planejamento e gestão da ba-

cia. Essa base poderá servir a outras instituições e finalidades, bem como também ser colocada 

à disposição do público geral pela internet. 

Portanto, será compatível com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, in-

cluindo o CNARH, e com as bases de informações disponíveis nos diferentes órgãos do governo 

do Estado do RS, sobretudo com o sistema utilizado pela SEMA, FEPAM e DRH, como o Sistema 

Integrado de Gestão Ambiental - SIGA. 

Serão utilizadas também imagens de satélite disponíveis gratuitamente (LANDSAT, CBERS) e 

porventura outras de alta resolução, como a do satélite Rapid Eye. A classificação das imagens 

deve seguir as etapas de seleção da plataforma, sensor e cenas; georreferenciamento da base 

cartográfica; georreferenciamento das imagens de satélite; classificação, edição vetorial, checa-
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gem de campo, e geração dos quantitativos. 

Da mesma forma, devem-se consultar outras fontes de dados de maior abrangência espacial, 

mas com resolução que permita explorar informações específicas para a bacia do Camaquã, en-

tre as quais: cartas temáticas do RADAMBRASIL, cartas topográficas do IBGE, imagens do Goo-

gle Earth, etc. 

Demais instruções sobre formatos, softwares, escalas de trabalho, parâmetros cartográficos e 

outras regras seguirão os termos constantes no Edital 083/CELIC/2013, pág. 52 a 57, devendo 

ser definidos na primeira reunião mensal de acompanhamento a ser realizada com a CA/PRHC. 

O banco de dados será continuamente atualizado no decorrer de todas as etapas dos serviços de 

atualização do Plano, de modo que a cada nova macroatividade concluída, o SIG esteja devida-

mente atualizado tanto no que diz respeito aos dados quanto aos mapas pertinentes. 

O SIG será continuamente atualizado com a entrada de novos dados, constituindo-se, portanto 

em um instrumento de gestão permanente para o CBH Camaquã.  

Portanto, serão construídos os módulos que integrarão o Sistema de Informações, contendo os 

bancos de dados e mapas produzidos ao longo do desenvolvimento do PRHC. 

A versão final contendo o arcabouço e os módulos propostos para o SIG – Plano será entregue à 

CA/PRHC ao término do prazo contratual, junto com o Relatório Síntese. 

Tarefa II.1.4 – Definição das unidades de Planejamento e Gestão – UPG 

Neste plano será adotada a abordagem de geometria variável, de acordo com as necessidades 

de análise e a apresentação das informações. Para fins de balanço hídrico em quantidade e qua-

lidade, por exemplo, serão adotadas as unidades de balanço hídrico ou minibacias que serão 

identificadas de forma a oferecer os resultados do balanço hídrico em qualidade e quantidade 

nas seções fluviais mais relevantes da bacia do Camaquã. Será a menor célula (ou região) a ser 

considerada nos estudos. As células maiores, que podem ser ottobacias de determinada ordem3, 

                                            

3 O Sistema de Ottobacias foi adotado pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos e regulamentado pela Resolução CNRH 
No. 30, de 11 de dezembro de 2002, que definiu uma sistemática para “codificação de bacias hidrográficas para a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a gestão de 
recursos hídricos no âmbito nacional, em particular para a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos”. A 
metodologia de Otto Pfafstetter cria procedimentos padronizados de subdivisões e agrupamentos de bacias e 
regiões hidrográficas e permite o compartilhamento da base de informações de forma sistematizada de acordo com 
a política nacional de recursos hídricos. 
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municípios e seus setores censitários, poderão ter as informações geradas, por meio da compo-

sição das informações dessas minibacias.  

Propõe-se a adoção neste plano do conceito de Região Homogênea quanto aos Preceitos de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos que são aquelas onde as orientações, estratégias e critérios 

para aplicação dos instrumentos de Gerenciamento de Recursos Hídricos são idênticos. A defini-

ção destas regiões dependerá da topografia, cobertura vegetal, estado de conservação ambien-

tal, usos de água e do solo e, portanto, serão propostas ao final da Etapa A. 

Tarefa II.1.5 - Levantamentos de programas, ações, projetos e intervenções pre-
vistas na bacia hidrográfica no período de 20 anos 

Esta tarefa abarcará o levantamento dos projetos, planos e programas públicos e/ou privados 

localizados na bacia do Camaquã, sejam eles previstos e/ou já em implantação/execução, para 

um período de 20 anos. Será elaborada uma lista dos projetos representativos da bacia, os 

quais, por seu porte ou características, possam modificar o quadro socioeconômico ou as de-

mandas e disponibilidades hídricas na bacia. Serão identificadas a localização e os potenciais 

impactos que possam ter sobre a alocação e a qualidade da água na bacia. Essa listagem será 

espacializada em mapa, localizando-se os projetos e sempre que possível, suas áreas de influên-

cia relativas aos recursos hídricos. 

Serão pesquisados projetos constantes dos Orçamentos e Planos Plurianuais (PPA) Federal e 

Estadual e do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, o PERH/RS e ou-

tros. Em consulta aos diversos órgãos estaduais e municipais, como CBH Camaquã, prefeituras, 

FEPAM, SEMA/DRH, FUNASA, Setor Elétrico, etc, serão também identificados projetos hidro am-

bientais, processos de outorga e de licenciamento ambiental. Será dada especial atenção aos 

planos municipais de saneamento co localizados, analisando-se os investimentos que estão sen-

do aplicados nos municípios. 

O principal objetivo consiste em verificar se há sobreposição ou antagonismo entre eles, se há 

ou não intervenções que estejam previstas e que possam interferir nos aspectos qualitativos e 

quantitativos dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

9.2.3 ATIVIDADE II.2 – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Diante da compilação e sistematização de dados das tarefas e atividades anteriores, donde serão 

obtidos dados de estudos co localizados, dados da Corsan e demais operadoras de serviços da 

Bacia, e ainda dados obtidos junto à própria SEMA/DRH/FEPAM, será realizada a análise de con-
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sistência de todos eles, verificando-se quais poderão e quais não poderão ser incorporados na 

elaboração do Plano do Camaquã, sobretudo analisando-se a consistência para a utilização na 

proposta de enquadramento. 

Serão somente utilizados na elaboração do PRHC os dados e as informações que passarem pela 

análise de consistência e confiabilidade a ser realizada pela equipe alocada. 

Neste momento serão analisadas as séries históricas para os dados de disponibilidades e de-

mandas, questões chave para realização do balanço hídrico, verificando-se a existência de lacu-

nas, da mesma forma, procedendo-se esta mesma análise com relação a dados de qualidade de 

água existentes na bacia do Camaquã.  

Caso seja constatada a necessidade de complementação ou atualização de dados secundários já 

existentes, a Contratada definirá em conjunto com a CA/PRHC, com a SEMA e com o CBH Ca-

maquã, a melhor forma de obtenção destes dados, de modo que o plano reflita verdadeiramente 

a situação das águas da Bacia como um todo. 

Tarefa II.2.1 – Campanhas de Qualidade da Água, incluindo medição de vazões 
em seções fluviais estratégicas e batimetria de trechos da Laguna dos Patos que 
confronta a bacia hidrográfica do Camaquã 

No intuito de complementar eventuais lacunas observadas nos segmentos de rios da bacia do 

Camaquã e constatada a necessidade de seu adensamento, a Contratada realizará campanhas 

de monitoramento de qualidade e de quantidade de água.  

Para definição dos pontos de amostragem, primeiramente serão lançados em mapa os pontos 

com dados de qualidade já existentes que sejam consistentes e que possam ser utilizados nos 

estudos do Plano. Diante deste mapa de pontos de “bons dados”, far-se-á uma análise visual da 

distribuição, para então propor a malha de novas amostragens, que deverá estar de acordo com 

o tamanho da bacia e a escala que se pretende trabalhar, devendo as amostragens obedecerem 

o critério da distribuição homogênea, tanto em termos da divisão de alto, médio e baixo, como 

com relação à subdivisão em UPG’s. 

Com relação à periodicidade das coletas durante o prazo de realização do Plano (720 dias), se-

rão previstas coletas sazonais, que abarquem tanto as épocas de chuva quanto os períodos de 

estiagem, refletindo assim o comportamento hidrológico, bem como o uso e ocupação dos solos 

da Bacia. 
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Quanto às instruções normativas para balizamento das análises de qualidade de água, o Plano e 

suas atividades intrínsecas serão regidos pelos documentos atualmente vigentes, quais sejam: 

Resoluções CONAMA nº357/2005 e CONAMA nº430/2011 e CONSEMA 128/2006, além de 

outras normas e deliberações utilizadas pela FEPAM em suas redes básicas de monitoramento. 

Os parâmetros a serem monitorados nestas campanhas são os do Quadro 9.23. 

Quadro 9.23 – Parâmetros de qualidade de água a serem analisados 
OD (medição em campo) Turbidez 

DBO 5,20 Condutividade elétrica 

DQO Metais (Al, Cd, Cu, Fe, Zn, Mn, Hg) 

Coliformes termo tolerantes Sólidos (Dissolvidos Totais, Suspensos e Totais) 

pH (medição em campo) Nutrientes (P total, PO3-4, NO2, NO-3, NH3, N total, 

SO42-, Cl-) T da Água e do Ar (medição em campo) 

As análises de metais tóxicos como Hg, Ni, Pb e Cr estarão condicionadas à existência de fatos 

supervenientes, como atividade importante do ramo metalúrgico, metal mecânico, coureiro cal-

çadista, ou outra indústria química. 

Nas seções selecionadas para realização deste monitoramento qualitativo será também conside-

rado o interesse de se realizar o monitoramento quantitativo visando dar mais consistência às 

estimativas de disponibilidade de água. 

A Contratada entende ser necessário realizar campanhas de qualidade de água, incluindo uma 

batimetria, na franja litorânea da Laguna dos Patos que confronta a bacia do Camaquã. Para o 

estudo hidrodinâmico das correntes desta região, a Contratada, tendo por base as cartas náuti-

cas, realizará o levantamento batimétrico complementar de uma faixa de 1000 m por 100 km, 

com 5 perfis longitudinais nela distribuídos. Os resultados das análises de qualidade de água e 

da batimetria serão os dados de entrada do modelo IPH-A para simulação da qualidade e do 

comportamento hidrodinâmico desta região. A proposta de locais de coleta, periodicidade e pa-

râmetros será analisada em conjunto com a CA/PRHC (DRH-FEPAM-Comitê). 

9.2.4 ATIVIDADE II.3 – CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico será realizado de duas formas em paralelo: diagnóstico de toda a bacia do Cama-

quã (leitura técnica da bacia) e diagnósticos apontando as especificidades de cada uma das 

UPG’s ou “Regiões Hidrologicamente Homogêneas quanto aos Preceitos de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos” - RHGRH, onde será incorporada a percepção da população obtida a partir 

das consultas. Neste momento serão atualizadas as informações, especialmente a partir das 

consultas aos dados censitários demográficos, socioeconômicos, de uso e ocupação dos solos e 
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dados relativos à qualidade das águas e disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas. 

Serão descritos e analisados de forma integrada, os quadros natural e antrópico existentes na 

bacia, as restrições e potencialidades dos recursos hídricos associadas às demandas atuais e 

tendências futuras para os diversos usos. 

Por tratar-se de uma atividade multidisciplinar, que envolve a articulação de diferentes áreas do 

conhecimento e também multissetorial, uma vez que envolve a organização e a condução do 

processo de participação da sociedade, a Contratada pretende colocar em prática aqui seus pre-

ceitos oriundos da metodologia de gerenciamento de projetos, de forma a permitir a devida uni-

formização, nivelamento, integração, formatação, projeção e síntese dos dados existentes, bem 

como atualizações e complementações, com vistas a subsidiar a execução do Plano. 

O banco de dados geográficos e a ferramenta SIG atuarão aqui como facilitadores, auxiliando na 

tipificação das análises e ordenamento das informações (bacia e UPG’s). 

Tarefa II.3.1 - Caracterização do Uso e Ocupação Atual do Solo 

Para esta caracterização serão avaliadas inicialmente as características físicas e bióticas, descre-

vendo os diversos fatores que traduzem fisicamente a bacia: acessos, principais núcleos habita-

cionais, bacias limítrofes, e cobertura vegetal, com apresentação dos mapas apoiados no SIG. 

Será consolidada a caracterização fisiográfica da bacia levando em consideração os seguintes 

parâmetros: dimensões, limites, divisores de água, potamografia, hidrografia, extensão dos prin-

cipais cursos da água e do rio principal; área; delimitação das áreas de preservação permanente 

(APP) dos cursos de água enquadrados com identificação das matas ciliares existentes e quanti-

ficação da área desprotegida; delimitação e quantificação das áreas com declividade superior a 

30%; entre outras variáveis necessárias aos estudos do Plano. 

Serão levantadas as informações dos mapas geológicos e geomorfológicos disponíveis associa-

dos à interpretação de imagens de satélite e fotografias aéreas, analisando suas interferências e 

relações no ciclo hidrológico da região. Para tanto, serão descritas as formações, suas particula-

ridades e especificidades existentes, com apresentação de mapas, salientando as interferências 

em relação aos recursos hídricos. Também serão identificadas as atividades de mineração, con-

forme o sistema de informações do DNPM (SIGME). 

As ferramentas de geoprocessamento possibilitarão o reconhecimento das unidades de relevo e 

litológicas como reentalhamento de canais, evidências de erosão acelerada, afloramentos rocho-

sos, falhamentos, entre outras feições, dando origem a mapas de suscetibilidade à erosão. 
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Com relação à caracterização biótica serão listadas as espécies de peixes e de macro invertebra-

dos endêmicas, ameaçadas, raras, exóticas, invasoras, indicadoras ambientais e de especial inte-

resse ecológico ou econômico, além das espécies migradoras. Este diagnóstico será feito através 

de consultas a coleções e publicações científicas e informações disponíveis nos estudos relativos 

a licenciamentos ambientais de empreendimentos em implantação ou implantados na bacia. 

O resultado deste diagnóstico dará subsídios à avaliação da integridade dos ecossistemas aquáti-

cos ocorrentes em cada UPG, subsidiando também a proposição de programas específicos que 

vislumbrem o manejo e a conservação da biodiversidade em tais unidades. 

Prosseguindo, será realizada a caracterização do quadro socioeconômico-cultural considerando 

levantamentos censitários e estudos específicos ou relacionados realizados na região (IBGE, 

PERH-RS, etc.). Será elaborado um cenário socioeconômico retratando a situação atual da bacia, 

sendo levantados, compilados e organizados na forma de bases de dados, os seguintes aspec-

tos: 

 Composição e distribuição setorial do PIB dos municípios, das sub-bacias e da bacia com a 

descrição e análise dos setores da economia; 

 Análise do setor produtivo agropecuário com a descrição da estrutura fundiária e seu 

cruzamento com a análise dos usos e ocupações atuais, produção agrícola e pecuária, 

distribuição dos estabelecimentos rurais por porte, entre outros aspectos; 

 Análise do setor industrial, comercial e de serviços, sua composição por atividades 

econômicas e empregos formais; 

 Descrição dos aspectos gerais de infraestrutura de equipamentos de uso público, tais 

como rede viária, transportes, instrumentos e meios disponíveis de veiculação de informações 

com as comunidades, energia, saneamento básico, estabelecimentos de ensino e unidades de 

atendimento de saúde; e 

 Análise de indicadores sociais de qualidade de vida da população. 

Como os limites geográficos das UPG’s não coincidem com os limites municipais e considerando-

se que as bases de dados são compiladas, geralmente, por município, sempre que couber e for 

estatisticamente adequado, os dados serão tabulados por município e também pela participação 

proporcional deste na UPG, possibilitando a visualização pelos atores sociais relacionados com 
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suas comunidades, e da participação efetiva dos municípios no contexto da bacia e do Plano. 

Com base nos dados censitários mais recentes e nas projeções do IBGE e dos órgãos de plane-

jamento, será realizada a agregação dos dados pelos municípios e pelas UPG’s, assim como ana-

lisada sua evolução no tempo e no espaço da bacia.  

As projeções do crescimento da população serão realizadas para os próximos 20 anos, de forma 

a compatibilizar os estudos do diagnóstico com as metas e ações do PERH/RS. 

Serão determinadas as tendências de concentração e polarização, as áreas submetidas a pres-

sões demográficas mais intensas, os movimentos migratórios internos e externos à bacia e a 

distribuição da população urbana e rural na bacia e em suas subdivisões. 

Será descrita a dinâmica social da bacia através do conhecimento aprofundado da estrutura de 

organização social vigente, da identificação dos usuários representativos e das lideranças dos 

setores sociais com importância estratégica atual ou potencial no processo de mobilização e par-

ticipação social, visando o planejamento e gestão dos recursos hídricos almejado pelo Plano. 

Serão aqui, portanto, consideradas as representações da sociedade civil que se fazem presentes 

no CBH Camaquã. 

Os resultados desta atividade embasarão a proposição dos mecanismos de envolvimento social 

na gestão dos recursos hídricos da bacia, que serão incorporados ao Plano de Ações. 

Para os aspectos relacionados à política urbana, serão consideradas as leis orgânicas, planos 

diretores, códigos de obras, zoneamentos, parcelamentos, perímetros urbanos, leis para prote-

ção ou controle ambiental, bem como aspectos ligados à evolução dos desenhos urbanos, identi-

ficando-se eixos de expansão, zonas de conurbação, bem como fatores relativos à expansão 

autônoma e desordenada, processos de favelização e assentamentos de risco. 

Com relação à infraestrutura urbana municipal, com caráter contextualizador, aprofundar-se-á 

em aspectos que possam, direta ou indiretamente, promover conflito com a qualidade e/ou 

quantidade dos recursos hídricos, ou que com eles mantenham relação, entre os quais: sanea-

mento ambiental (sistemas de abastecimento, esgotamento sanitário, coleta e disposição de 

resíduos, equipamentos de drenagem pluvial e sua suficiência e eficácia); sistema viário; sistema 

de educação e saúde pública; meios de comunicação social. 

Finalmente, os elementos obtidos permitirão caracterização do uso e ocupação do solo. Com 
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vistas a subsidiar a análise dos padrões de ocupação antrópica na bacia, bem como indicar o 

nível de preservação dos ambientes, de forma a orientar a análise dos problemas e as propostas 

de ações a serem incorporadas no Plano, será aqui identificada e quantificada a cobertura vege-

tal e os tipos de uso e ocupação do solo, estabelecendo-se classes segundo duas grandes cate-

gorias: uma na qual a dinâmica está relacionada com as atividades socioeconômicas (usos an-

trópicos) e outra cuja dinâmica está relacionada com os elementos naturais (cobertura vegetal). 

Aqui haverá uma interface com os levantamentos anteriores, identificando-se áreas com proces-

sos erosivos significativos; áreas protegidas por lei com algum processo de degradação; além de 

outras áreas potenciais para preservação e conservação na bacia. 

A base desta atividade será o geoprocessamento e sensoriamento remoto, realizados a partir de 

imagens de satélite disponíveis gratuitamente (LANDSAT, CBERS) e outras de alta resolução, se 

disponíveis. A classificação seguirá as etapas de seleção da plataforma, sensor e cenas; georre-

ferenciamento da base cartográfica; georreferenciamento das imagens de satélite; classificação, 

edição vetorial, checagem de campo, e geração dos quantitativos. 

As consultas feitas a outras fontes de dados de maior abrangência espacial serão realizadas, a 

exemplo do Projeto RADAMBRASIL, cartas topográficas do IBGE, imagens do Google Earth, etc., 

porém atentando-se para o fator escala. Os ajustes acerca da escala e da menor unidade de 

mapeamento para esta atividade serão definidos em conjunto com a CA/PRHC quando da conso-

lidação no Plano de Trabalho. 

Será elaborado um mapa de fragilidade ambiental da bacia a partir da identificação das áreas 

protegidas por li e outras prioritárias para a conservação, bem como do estudo integrado do uso 

do solo, geologia, geomorfologia e recursos hídricos, aliados à tipologia da cobertura vegetal, 

embasado em análises multicriteriais suportados pelo SIG. Estes mapas embasarão a elaboração 

de metas e programas que contemplem a conservação destas áreas, quando da consolidação do 

PRHC. 

Para tanto, serão identificadas as áreas existentes na bacia protegidas por lei (reservas legais, 

unidades de conservação, RPPN, APP, APA, APE, Estações Ecológicas, Parques etc), bem como 

outras como outras áreas potenciais para preservação ou sujeitas à restrição de uso.  

Tarefa II.3.2 - Diagnóstico das Disponibilidades Quantitativas e da Qualidade de 
Água 

Para estimar as disponibilidades hídricas na bacia do Camaquã, serão desenvolvidos estudos 
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hidrológicos através de técnicas de regionalização de vazões ou simulação chuva-vazão, confor-

me a disponibilidade e consistência de dados fluviométricos na área em estudo. As UPG’s servi-

rão como referência para “regionalizar” as informações hidrológicas definidas nos diversos pon-

tos de monitoramento da bacia, conforme a disponibilidade de informações pluviométricas e 

fluviométricas. Para tanto, será observada a seguinte sequência metodológica: 

 Obtenção de séries fluviométricas através da coleta e análise dos dados meteorológicos e 

climatológicos existentes e disponíveis; 

 Realização de análise de consistência sobre as séries de dados fluviométricos obtidas 

 Definição de séries fluviométricas mensais, características do período histórico 

considerado, identificando a sazonalidade fluviométrica; 

 Aplicação de métodos de extensão (interpolação, correlação estatística) para as séries 

temporais obtidas, com o objetivo de homogeneizar os períodos. Caso necessário, poderá ser 

aplicada modelagem chuva – vazão; 

 Realização de análise estatística para os eventos extremos (vazões máximas e vazões 

mínimas), bem como análise estatística sobre as disponibilidades hídricas características dos 

principais cursos d’água (vazões médias de longo período; Q7,10; Q95%); 

 Espacialização das disponibilidades hídricas e cheias através da regionalização das vazões 

máximas, médias e mínimas para as UPG’s; 

 Espacialização dos resultados através de mapas indicando as áreas com maiores riscos de 

escassez e de cheias. 

A Contratada propõe a utilização do modelo hidrológico MGB desenvolvido pelo IPH/UFRGS, já 

descrito anteriormente, que representa o processo de transformação de chuva em vazão com 

forte embasamento físico e de forma distribuída na bacia hidrográfica. Este modelo considera o 

balanço de água no solo; a evapotranspiração; os escoamentos superficial, sub-superficial e sub-

terrâneo na célula; e o escoamento na rede de drenagem. O modelo subdivide a bacia em mini-

bacias, a partir de um MDE. Em cada mini-bacia pode existir uma ou mais Unidades de Resposta 

Hídrica - URH. A classificação de URH é feita com base no mapa de solos e no mapa de uso e 

ocupação. Seu cruzamento origina um novo mapa de classes hidrologicamente relevantes. O 

número de URH’s é escolhido de acordo com o número de grupos resultantes da combinação 
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das características de uso do solo, cobertura vegetal e tipo de solo, de forma que a mini-bacia 

contenha um limitado número de diferentes URH’s. Um bloco é caracterizado por uma série de 

parâmetros, como o armazenamento máximo no solo e o índice de área foliar da vegetação.  

Assim, o balanço hidrológico é calculado para cada URH de cada mini-bacia, e as vazões estima-

das em cada URH são posteriormente somadas e propagadas até a rede de drenagem.  

Quanto à qualidade das águas superficiais, será realizada: 

 Avaliação da qualidade das águas e do grau de degradação dos cursos d'água nos 

períodos de chuvas e de estiagem; 

 Identificação das principais fontes (urbano ou rural) de poluição, e fatores de pressão; 

 Análise da qualidade da bacia do Camaquã nos últimos anos, considerando as ações 

implementadas e em implantação e o monitoramento realizado ao longo do plano; 

 Avaliação da classe atual da qualidade dos cursos d'água; de acordo com os limites dos 

parâmetros mais restritivos, estabelecidos pela CONAMA 357/05 (e Conama 430/11).  

A avaliação dos dados será efetuada com base nos indicadores de análise, tais como número de 

parâmetros em conformidade com a classe de enquadramento, a serem definidos em conjunto 

com a CA/PRHC quando da consolidação do Plano de Trabalho. 

Os estudos hidrogeológicos avaliarão as potencialidades dos aquíferos e suas principais limita-

ções, identificando e localizando as áreas de restrições ao uso das águas subterrâneas, as áreas 

mais indicadas para a captação, e os tipos de captação predominantes nas UPG’s (poços tubula-

res, poços manuais, drenos horizontais e outras), de modo a determinar as disponibilidades hí-

dricas subterrâneas. Os estudos definirão também as vulnerabilidades desses aquíferos, quanto 

à contaminação, analisando-se também aqui os dados existentes sobre a qualidade das águas 

subterrâneas e sobre os usos atuais existentes na bacia. 

Os dados de qualidade das águas serão interpretados com o objetivo de caracterizar a composi-

ção química das águas subterrâneas no sistema aquífero; identificar os principais processos de 

mineralização e evolução química das águas e definir sua adequação aos diversos tipos de utili-

zação. 

De posse das informações das captações, dos mapas geológicos e geomorfológicos levantados e 
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sistematizados no SIG, serão caracterizadas as unidades aquíferas com a descrição das caracte-

rísticas lito-estruturais e hidrodinâmicas, forma de ocorrência, distribuição, condições de infiltra-

ção, de recarga, de escoamento e descarga das águas subterrâneas. Para a estimativa do po-

tencial e das disponibilidades hídricas subterrâneas, os dados de produção dos poços receberão 

análise e tratamento estatísticos, elaborando-se gráficos e mapas com a tendência de distribui-

ção da vazão específica. 

Será determinada a capacidade de armazenamento subterrâneo a partir da análise dos hidro-

gramas de vazões diárias referentes às estações fluviométricas representativas de cada UPG, 

possibilitando a estimativa dos volumes de escoamento subterrâneo anual e, consequentemente, 

das reservas renováveis e explotáveis destes mananciais. 

Como fontes dos dados secundários serão consultados o DRH (outorgas e usos insignificantes); 

o banco de dados da CPRM/SIAGAS; os dados de poços subterrâneos operados e/ou registrados 

na CORSAN e DNPM e nos Serviços Autônomos de Água e Esgoto municipais que por ventura 

existirem; o SNIS / ANA e, além de outros estudos regionais disponíveis sobre o uso racional dos 

recursos hídricos subterrâneos, geologia e geomorfologia. 

As informações alimentarão o banco de dados subsidiando a elaboração de mapa das potenciali-

dades hidrogeológicas, com a localização dos pontos de afloramento de água subterrânea (sur-

gências naturais, poços manuais e poços tubulares profundos) identificados para a bacia. Sem-

pre que disponíveis, as informações sobre as características construtivas e hidrogeológicas das 

captações serão lançadas no banco de dados. 

Tarefa II.3.3 - Proposta de Cenários Futuros para a bacia 

Esta tarefa foi prevista nos Termos de Referência para fazer parte da Parte B do plano. Porém, 

foi necessário antecipá-la para permitir realizar os prognósticos de demandas hídricas previstos 

na próxima tarefa, conforme justificado no capítulo sobre Exceções aos Termos de Referência. 

A construção de cenários é uma ferramenta de planejamento utilizada para manifestar a percep-

ção sobre um determinado ambiente em possíveis situações futuras, de modo a permitir avaliar 

os resultados que decisões definidas em um momento presente gerarão. Se a cenarização for 

bem realizada, o sistema de planejamento será capaz de enfrentar as situações adversas e po-

tencializar as situações positivas. 

Serão construídos cenários futuros para a bacia do Camaquã em consonância com os horizontes 
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de planejamento estabelecidos no PERH/RS, de forma a conhecer os perfis de desenvolvimento 

econômico que potencialmente podem ser verificados na bacia e, consequentemente, as de-

mandas pelos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul – PERH/RS propôs três cenários 

alternativos para o estado: Rio Grande do Mundo, que pode ser considerado otimista, Rio Gran-

de do Brasil, que seria o tendencial e Rio Grande do Sul, de cunho pessimista. A proposta é 

atualizar estes cenários e projetá-los na bacia do Camaquã procurando prospectar, em cada um, 

o desenvolvimento socioeconômico da bacia e as consequentes demandas de água, no horizonte 

de planejamento adotado. Para isto, serão considerados especialmente os programas, ações, 

projetos e intervenções previstas na bacia hidrográfica no período de 20 anos previamente le-

vantados. 

Para cada cenário serão confrontadas a racionalidade com que foram elaborados no PERH/RS 

com a racionalidade que pode ser atribuída os fenômenos socioeconômicos-ambientais da bacia 

do Camaquã. Coeficientes técnicos relevantes, que serão utilizados nas projeções das demandas, 

serão propostos e justificados: taxa de aumento populacional, urbana e rural, alterações da área 

irrigada e cultivos irrigados, aumento da população animal, aumento das demandas hídricas 

industriais e minerárias, evolução de locais de interesse turístico e recreativo relacionados à 

água. 

Tarefa II.3.4 – Diagnóstico e Prognóstico das Demandas Hídricas 

9.2.5 DIAGNÓSTICO DAS DEMANDAS HÍDRICAS 

Esta atividade visa à caracterização dos usos múltiplos dos recursos hídricos da bacia do Cama-

quã, e a definição do quadro atual e potencial de demandas hídricas consuntivas e não consunti-

vas a partir da análise das demandas relacionadas aos diferentes setores existentes, identifican-

do-se os possíveis novos conflitos existentes e potenciais, com respectivo mapeamento das 

áreas vulneráveis e suscetíveis a estes conflitos. 

Serão projetadas a partir da análise das políticas, planos ou intenções setoriais de uso, controle e 

proteção dos recursos hídricos, sempre em consonância com as diretrizes preconizadas pelo CBH 

Camaquã e pela CA/PRHC.  

Para cada UPG, a Contratada apontará os usos preponderantes e as áreas já existentes ou de 

potencial conflito de uso dos recursos hídricos, onde serão necessárias propostas de ações de 

aumento da oferta hídrica, de otimização e uso racional da água. 
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Serão considerados todos os tipos de demanda hídrica relevantes (existentes ou potenciais), 

incluindo-se usos consuntivos e não consuntivos, as demandas para proteção e conservação dos 

recursos hídricos e também as transferências de água identificadas na bacia (tanto exportações 

como importações). 

Para a caracterização dos usos múltiplos, serão utilizados basicamente os dados do cadastro de 

usuários do DRH (ferramenta web), dados secundários consolidados sob a forma de censos do 

período, informações operacionais disponibilizadas pela CORSAN e pelos SAAEs e ainda as con-

tribuições da população durante as consultas públicas. 

As estimativas das demandas hídricas serão organizadas por setores de usuários (consuntivos e 

não-consuntivos), conforme Quadro 9.24. 

Quadro 9.24 – Setores de usuários a serem contemplados pelo PRHC 

Saneamento bá-

sico 

Abastecimento público de água; lançamento de esgotos; disposição final de resíduos 

sólidos e outros lançamentos insalubres com risco de contaminação de águas super-

ficiais ou subterrâneas; drenagem de águas pluviais; saneamento rural e outras 

situações relacionadas; 

Agropecuária e 

silvicultura 

Atividade agropecuária: irrigação e criação animal (bovinos, ovinos, equinos, mua-

res, suínos, aves, etc); aquicultura e piscicultura; silvicultura; 

Indústria, mine-

ração e geração 

de energia 

Uso industrial; mineração, incluindo de areia no leito dos rios; geração de energia; 

Outros 
Transporte hidroviário; pesca comercial e recreativa; turismo e lazer, com recreação 

de contato primário ou secundário com a água; preservação ambiental (não uso). 

9.2.6 PROGNÓSTICO DAS DEMANDAS HÍDRICAS 

As projeções futuras considerarão os cenários previamente estabelecidos para a bacia do Cama-

quã e os seus coeficientes técnicos, que tratam do aumento dos usuários ou dos usos de água. 

Eles serão apresentados em cada um dos três cenários e, em cada um, nas cenas de curto, mé-

dio e longo prazos4.  

                                            

4 Adota-se a terminologia usada na Cenarização Prospectiva: cenário é a descrição da evolução do sistema em análise, 

de acordo com hipóteses pré-estabelecidas; cenas são datas definidas ao longo da trajetória de um cenário. Desta 

forma, se pode trabalhar com um cenário tendencial, nas cenas de curto prazo (2020), médio prazo (2025) e longo 

prazo (2030) por exemplo. 
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Tarefa II.3.5 - Definição das Vazões de Referência para os enquadramentos quali-
tativo e quantitativo 

Estas vazões de referência serão aquelas que serão consideradas ocorrer em toda bacia para 

avaliar a conformidade da cena que é considerada (curto, médio e longo prazos) e em cada ce-

nário futuro, com as metas de quantidade (enquadramento quantitativo) e de qualidade (enqua-

dramento qualitativo). Geralmente são usadas vazões de estiagem para assegurar que grande 

parte das situações estejam conformes com as metas quali-quantitativas. Geralmente, são con-

sideradas as vazão com 90% ou 95% de permanência (Q90% ou Q95%) ou a vazão mínima em 

7 dias sucessivos com 10 anos de retorno (Q7,10), embora outros valores possam ser adotados.  

Observa-se que Q7,10<Q95%<Q90%. Quanto menor a vazão maior a conformidade entre as 

cenas e as metas de enquadramento, mas, ao mesmo tempo, mais restritivas resultarão as pos-

sibilidades de uso de água (e de lançamento de poluentes) e com maiores necessidades de in-

vestimentos para aumento de disponibilidade e redução da carga de poluentes. Ou seja, uma 

maior garantia de conformidade com as metas de enquadramento implica em maiores custos, 

seja pelas restrições ao desenvolvimento, seja pela demanda de maiores investimentos mitigató-

rios. 

A sistemática proposta será oferecer à CA/PRHC e ao CBH Camaquã simulações com todas as 

alternativas de vazões de referência, indicando as consequências econômicas e ambientais, para 

permitir que faça a sua opção com pleno conhecimento das consequências. Para tanto, os mo-

delos de simulação desenvolvidos serão os instrumentos necessários para estabelecer os subsí-

dios.  

Tarefa II.3.6 - Balanços Hídricos na cena atual, e nos cenários propostos e cenas 
selecionadas de curto, médio e longo 

De posse de todos os dados de disponibilidades e demandas atuais e futuras das águas superfi-

ciais e subterrâneas da bacia, e de sua respectiva análise integrada, será elaborado o balanço 

hídrico em quantidade e qualidade, utilizando-se as recomendações propostas no PERH/RS, e 

em comum acordo com a CA/PRHC e o CBH Camaquã.  

Tal tratamento tem a vantagem de considerar as contribuições da parcela subterrânea do ciclo 

hidrológico para o escoamento de base, muito importante no caso de aquíferos livres e semicon-

finados, e as interferências na disponibilidade superficial verificadas em áreas com elevada den-

sidade de poços tubulares. Os aquíferos confinados sem contribuição para o escoamento e base, 

alimentados pela recarga profunda, serão considerados separadamente, sempre que o seu com-
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portamento hidrogeológico for suficientemente conhecido para permitir tais avaliações. 

Esta atividade preliminar será, portanto, dedicada à integração dessas informações, à avaliação 

das interações existentes e à determinação de uma disponibilidade hídrica natural total para a 

bacia.  

As simulações serão realizadas dentro da hipótese de que nenhuma intervenção será realizada 

na bacia. Isto visa a avaliar os impactos no balanço hídrico de um desenvolvimento não planeja-

do, e a necessidade dessas intervenções para mitigar os problemas de escassez em quantidade 

e de desconformidades quanto à qualidade de água frente às metas de enquadramento qualita-

tivo. 

O cotejo entre as disponibilidades qualitativas oferecidas pelas águas superficiais das bacias e as 

demandas de qualidade, representadas pelas exigências de níveis de qualidade compatíveis com 

os usos identificados em cada trecho do curso de água, será efetuado a partir da comparação 

dos usos identificados em cada trecho, e as classes atuais e futuras atendida pelos segmentos 

analisados do curso de água com base nos valores dos parâmetros físico-químicos e biológicos. 

O cotejo entre a disponibilidade e as demandas hídricas qualitativas de água subterrânea na 

bacia será efetuada a partir da análise da qualidade atual e futura dessas águas e dos usos aos 

quais as mesmas se destinam. 

Com vistas a capturar a sazonalidade dos rios, nos balanços hídricos serão simuladas situações 

com a vazão média de longo período (QMLT), vazões mínimas (Q7,10, Q90% e Q95%), visto 

que essas condições cercam condições normais e de estiagem. 

O balanço hídrico quantitativo será realizado entre o somatório das demandas e disponibilidade 

hídrica em pontos de controle (seções fluviais) na rede hidrográfica das UPG’s na bacia do Ca-

maquã, a serem estabelecidos estrategicamente para as análises requeridas (no exutório das 

sub-bacias; próximo às sedes urbanas; aos núcleos de consumo e fontes de poluição; junto às 

estações de monitoramento; etc.). Esses balanços serão apresentados por minibacias e ao longo 

do percurso dos rios da bacia do Camaquã, na forma de tabelas, gráficos e mapas temáticos que 

representem a proporção das demandas em relação às disponibilidades hídricas. 

Para as análises de balanço hídrico, a Contratada sugere a utilização do modelo hidrodinâmico 

MGB, apoiado pelo Sistema de Apoio à Decisão (SAD-IPH), já descrito anteriormente, o qual 

permite a análise de ofertas e demandas de água em bacias hidrográficas tanto no aspecto 

quantitativo como qualitativo, adaptado a um ambiente SIG gerado a partir do ArcHydro. 
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Os resultados da aplicação do SAD-IPH podem ser visualizados diretamente no SIG, com a 

possibilidade de gerar mapas simples e de fácil compreensão. Este tipo de visualização de 

resultados pode ser utilizado de forma eficaz, mesmo quando exposto a um público 

relativamente leigo. Outra vantagem de utilizar um sistema de suporte a decisão internamente a 

um SIG, como o ArcGIS, é que pode-se utilizar todos os recursos do próprio programa de SIG 

para visualizar resultados, gerar mapas e relatórios. 

Caso constate-se a inexistência ou insuficiência de dados, o Consórcio proporá um programa de 

levantamento de dados primários, o qual será integrado ao conjunto de intervenções do Plano 

de Ações do PRHC, de modo a preencher esta lacuna. 

9.3 MACROATVIDADE III – ETAPA B – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS FUTURAS PA-

RA A GESTÃO DA BACIA 

9.3.1 ATIVIDADE III.1 – PROPOSTA DE ENQUADRAMENTOS QUALITATIVO E QUANTITA-

TIVO, EM PROCESSO PARTICIPATIVO: “OS RIOS QUE QUEREMOS TER” 

Esta proposta deverá apresentar o anseio da sociedade da bacia com relação às metas expres-

sas nos Enquadramentos Qualitativo e Quantitativo. De forma prosaica, pretende-se que socie-

dade da bacia expresse sua vontade em relação “aos rios que queremos”, tanto para atender às 

metas de qualidade, quanto de quantidade.  

Para obter esta preferência, o processo de mobilização e participação social (ver Atividade I.7 – 

Proposta de Informação, Mobilização e Participação Social) propôs a realização de 3 Oficinas, 

uma em cada trecho da bacia: alto, médio e baixo Camaquã. Metodologias de participação apre-

sentadas na mesma atividade nortearão o alcance do pretendido. 

A deliberação final sobre “os rios que queremos ter”, ou a proposta participativa de Enquadra-

mento, deverá ser aprovada pelo CBH Camaquã. Em casos de dúvidas ou dificuldades de alcan-

ce de consensos, poderão alguns trechos de rios serem objetos de um pré-enquadramento, qual 

seja, de uma classe de enquadramento qualitativo ou quantitativo, que será futuramente revisa-

do, quando maiores informações forem disponibilizadas, ou consensos forem alcançados. 

9.3.2 ATIVIDADE III.2 – PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATI-

VO EM PROCESSO TÉCNICO: “OS RIOS QUE PODEMOS TER” 

Considerando a proposta participativa de Enquadramentos Qualitativos e Quantitativos, a Con-

tratada deverá realizar simulações com uso dos modelos matemáticos, considerando as vazões 

referenciais previamente fixadas e os cenários alternativos. As seguintes tarefas deverão ser 
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executadas 

Tarefa III.2.1 – Definição das Ações Previstas para Atingir os Enquadramentos, 
em qualidade e quantidade, e demais metas do PRHC  

Os planos de ações decorrerão das metas estabelecidas, como respostas às necessidades identi-

ficadas na bacia. A proposição dos planos de ações considerará os seguintes aspectos: 

 A sustentabilidade hídrica das intervenções; 

 A disponibilidade tecnológica e de recursos financeiros; 

 A minimização de impactos ambientais; 

 As intervenções necessárias a problemas locais explicitados nas reuniões públicas; 

 Os condicionantes financeiros e orçamentários; 

 As ações já existentes ou previstas, considerando-se a articulação lógica do PRHC com as 

demais instâncias de planejamento, governamentais ou privadas, na área de recursos 

hídricos e nas áreas afins, com destaque para programas e projetos correlacionados aos 

planos diretores municipais e projetos hidroambientais. 

As ações para a bacia cobrirão, além da infraestrutura de serviços e obras (intervenções estrutu-

rais), todas as medidas relacionadas com a implementação e operacionalização de instrumentos 

de gestão dos recursos hídricos; os desenvolvimentos operacionais e institucionais; as articula-

ções com órgãos públicos e privados; o fomento à gestão participativa; a qualificação técnica e 

educação ambiental. 

As ações serão agrupadas segundo as questões referenciais, permitindo inclusive que sejam 

agregadas por UPG e por município, e estabelecida uma hierarquização para as mesmas de 

acordo com critérios e níveis de prioridades de implantação a serem detalhados no decorrer dos 

estudos e decididos em conjunto com a CA/PRHC e o CBH Camaquã. 

Os Planos de Ações identificarão os atores responsáveis pela execução e fiscalização de cada um 

dos programas e projetos previstos (prefeituras, órgãos dos governos estadual e federal, ONGs, 

etc.), observando os aspectos de territorialidade quando da definição das competências de cada 

uma das instituições envolvidas, sobretudo os limites de responsabilidades a nível municipal. Da 

mesma forma, os Planos de Ações contemplarão os instrumentos legais (deliberações normati-
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vas, decretos, resoluções, etc) e administrativos (contratos, convênios de cooperação técnica, 

protocolo de intenções, etc.), assim como fontes de financiamento, necessários para implemen-

tação destas ações. 

Cada Programa ou Projeto do Plano de Ações será detalhado em modelos para Elaboração de 

Termo de Referência para contratação futura, apresentando minimamente, os itens listados no 

Quadro 9.25. 

Quadro 9.25 – Itens mínimos a serem contemplados nos termos de referência para 
os Planos de Ações 
Descrição e Localização (abrangência) Responsáveis pela execução e fiscalização 

Objetivos e Justificativas Parcerias institucionais 

Benefícios Esperados Instrumentos administrativos, legais e normativos 

Atividades / Escopo de serviços Duração e Cronograma 

Indicadores de Monitoramento / Desempenho Estimativa de Custos 

Valores de Referência (Metas) Fontes de Recursos 

Atores envolvidos Modelo p/ elaboração de TR para contratação futura 

 

Tarefa III.2.2 – Avaliação Financeira das Ações Previstas para Atingir os Enqua-
dramentos Quantitativo e Qualitativo – Plano de Investimento 

Para a elaboração do plano de investimentos contendo o custo aproximado das ações, a Contra-

tada estabelecerá um panorama das principais linhas existentes para o financiamento dos pro-

gramas e projetos que integrarão o Plano de Ações do PRHC, definindo as condições de suporte 

financeiro necessário à viabilidade da execução das ações previstas para a bacia. Para tanto, 

serão estudadas as possibilidades de acesso aos recursos orçamentários para financiar os inves-

timentos no âmbito do PRHC, principalmente aqueles necessários à melhoria do déficit da pres-

tação de serviços de saneamento. 

O Plano de Investimentos considerará os orçamentos e prioridades das intervenções previstas no 

Plano de Ações, e compreenderá a pesquisa de fontes de recursos financeiros que possam ser 

aplicados, total ou parcialmente, em ações integrantes do PRHC, entre as quais se acham as 

listadas no Quadro 9.26. 

Nesta Etapa será construído um quadro resumo atrelado a um cronograma financeiro, contendo 

minimamente, as seguintes indicações: alternativas de fontes dos recursos; intervenção do Plano 

de Ações ao qual o recurso pode se aplicar; adequação do Programa quanto à elegibilidade em 

relação ao recurso identificado; status quanto à disponibilidade dos recursos identificados (asse-
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gurado, contingenciado, a aprovar, a definir); valor total dos recursos identificados; e condições 

para liberação dos recursos. 

Quadro 9.26 - Principais fontes de recursos a serem estudadas para elaboração do 
Plano de Investimentos 
1 - Orçamentos federal, estadual e dos municípios integrantes da bacia 

2 - Orçamentos de concessionárias de serviços públicos 

3 - Recursos advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

4 - Planos Plurianuais Federal e Estadual 

5 - CEF – Caixa Econômica Federal; FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador; FUNASA – Fundação Nacio-

nal de Saúde 

6 - Bancos BNDES, BID e BIRD 

No caso de financiamentos, serão consideradas as condições de elegibilidade, as taxas e condi-

ções de financiamento e eventuais restrições quanto à destinação dos recursos. 

As ações do Plano poderão ser concebidas tanto no âmbito de bacia quanto discretizadas por 

UPG ou por município, dependendo do caráter da ação. Dessa forma, será necessário formular 

diferentes critérios de distribuição dos custos, como por exemplo: por área territorial das UPG’s; 

pela população das UPG’s; pelas UPG’s com déficit hídrico diagnosticado, etc. 

Tarefa III.2.3 – Avaliação de exequibilidade e de viabilidade das intervenções 

Com base nos resultados avaliará a exequibilidade e a viabilidade de alcance da proposta partici-

pativa por meio de intervenções físicas (obras), ou gerenciais: instrumentos de gerenciamento, 

em especial a criação de áreas de restrição de usos visando à proteção dos recursos hídricos, a 

outorga de direitos de uso e a cobrança pelo uso de água. A exequibilidade será considerada nos 

aspectos físico e tecnológico, enquanto a viabilidade será testada nos aspectos financeiro, ambi-

ental e político. Ou seja, deverão ser estimados os custos financeiros, ambientais, sociais e políti-

cos das intervenções. A análise conjunta destes critérios para cada ação proposta indicará a ex-

clusão ou incorporação das mesmas ao PRHC. Entre os critérios de viabilidade, pode-se elencar 

os que são listados no Quadro 9.27. 

Diante dos resultados, existem duas possibilidades: 1) a proposta participativa é exequível, e 

deverá ser recomendada a sua aceitação (ou os rios que queremos são os rios que podemos 

ter); 2) a proposta participativa é inexequível nos aspectos físico ou tecnológico, ou de alcance 

inviabilizado por aspectos financeiro, ambiental, social ou político. Neste último caso, será apre-

sentada uma proposta tecnológica, que seja a mais próxima possível da proposta participativa, 

mas que conte com exequibilidade e viabilidade. Ou “os rios que queremos ter” não são “os rios 

que podemos ter”, mas existe algo próximo que será apresentado, juntamente com seus custos. 
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Este será mais um dos subsídios a ser considerado pelo CBH Camaquã no processo deliberativo. 

Quadro 9.27 – Critérios de viabilidade a serem analisados 

 

Tarefa III.2.4 - Plano de Ações Específicas para as UPG's (Proposição de Progra-
mas, Projetos, Intervenções e Estudos) 

Os Planos de Ações Específicas para as UPG’s integrantes da bacia do Camaquã serão elabora-

dos conforme as deliberações normativas do CBH Camaquã. Neles serão identificadas as respon-

sabilidades a nível municipal pela execução, fiscalização e continuidade dos programas e proje-

tos. Eles também considerarão os mesmos objetivos, metas e horizonte de planejamento esta-

belecidos para a bacia. Desta forma, cada um será um desdobramento do PRHC, de acordo com 

cada UPG. 

Seguirão, portanto, a mesma estrutura adotada no desenvolvimento do Plano de Ações Gerais, 

contendo: um diagnóstico sumário, sublinhando as características marcantes de cada UPG; e o 

conjunto de ações e intervenções recomendadas para cada unidade de planejamento, que tam-

bém serão ordenadas como programas e projetos, com indicação de suas metas, prioridades 

intervenções, investimentos e fontes de recursos disponíveis. 

Os Planos de Ações Específicas, em conjunto com o PRHC, apresentarão os elementos suficien-

tes para permitir que o Comitê os reconheçam e os aprovem como seus principais instrumentos 

de planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

EXEQUIBILIDADE 
TÉCNICA

•adequação aos
objetivos e metas
definidos p/Programa

•compatibilidade dos
prazos de
implantação

•utilização de técnicas
e tecnologias
modernas

•estágio de estudo da
ação ou projeto

•efetividade na
solução dos
problemas reais ou
potenciais

•porte compatível
com a dimensão dos
problemas

VIABILIDADE 
FINANCEIRA

•custos de
implantação,
operação e
manutenção

•benefícios
monetários
resultantes

•adequação dos
custos individuais e
conjuntos das ações
e projetos com o
montante de gastos a
serem realizados

VIABILIDADE 
AMBIENTAL

•impactos diretos e
indiretos decorrentes
da implantação das
ações

•interfaces com o
ambiente e suas
repercussões
ecológicas

VIABILIDADE SOCIAL

•grau de prioridade
com que a
comunidade entende
a ação e o respectivo
problema

•abrangência dos
benefícios advindos
com a implantação
das ações

•potencial de
mobilização social
intrínseco

VIABILIDADE 
POLÍTICA

•viabilidade de
aceitação política das
ações e dos
resultados esperados

•integração com
outros planos
setoriais e políticas
públicas previstas ou
em implantação

•existência de suporte
político-
administrativo para
as ações



 

102 

9.3.3 ATIVIDADE III.3 – DIRETRIZES GERAIS, CRITÉRIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DA 

COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA 

Deve ser inicialmente destacada a dificuldade de avaliação da efetividade do instrumento de 

cobrança pelo uso de água na viabilização financeira das intervenções em um Plano de Recursos 

Hídricos. A dificuldade aludida é devido à premissa que tem sido geralmente adotada no Brasil (e 

em vários países), de que a cobrança não deve ter impacto relevante sobre os agentes econômi-

cos usuários de água. Com isto perde-se o objetivo de racionalização econômica do uso da água, 

mas se mantém, embora de forma mais restrita, o objetivo financeiro, de gerar recursos para a 

implementação de programas. 

De todo modo, a cobrança pelos usos de água é um instrumento da Política Estadual de Recur-

sos Hídricos, que foi aprovado tanto na Constituição de 1989, no seu artigo 171, como detalhada 

na Lei no 10.350.94, da Política Estadual de Recursos Hídricos. Diversos estudos foram realizados 

desde então e se entende que as questões teóricas foram superadas, faltando simplesmente a 

vontade política e a capacidade de negociação com os agentes econômicos, por meio do CBH 

Camaquã, para implementação da cobrança. 

A equipe da Gama Engenharia tem conhecimento e experiências diversas para subsidiar esta 

negociação com o CBH Camaquã, tendo sido bem sucedida no processo de implantacão da co-

brança nas bacias do rio São Francisco (águas federais) e nas bacias do rio das Velhas e Aragua-

ri, em águas estaduais de Minas Gerais. Participou também de estudos que propuseram alterna-

tivas de aprimoramento dos mecanismos de cobrança pelos usos da água nas águas federais da 

bacia do rio Paraíba do Sul.  

As tarefas que envolverão a execução desta atividade são a seguir consideradas. 

Tarefa III.3.1 - Estudo e Definição de Modelos de Cobrança para as Retiradas e 
para a Diluição de Efluentes 

Propõe-se a seguinte estratégia: 

 Apresentação à CA/PRHC e ao CBH Camaquã os mecanismos alternativos de cobrança 

pelos usos de água, com as possibilidades de seus aprimoramentos considerando as informações 

disponíveis; 

 Aprovação de um elenco de alternativas que serão incorporados a uma planilha de cálculo, 

que simule os faturamentos alcançados por estas alternativas, considerando as estimativas de 

usos de água na cena atual e em cenas vinculadas a cenários futuros. 
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 Estimativas de impactos da cobrança pelos usos de água em categorias de usuários de 

água, com portes diferenciados, selecionadas pela CA/PRHC e pelo CBH Camaquã; 

 Apresentação da planilha e execução de das simulações, com os respectivos impactos, 

para conhecimento da CA/PRHC e do CBH Camaquã; 

 Finalmente, aprovação por parte da CA/PRHC e do CBH Camaquã do mecanismo de 

cobrança a ser implementado na BH Camaquã. 

Obviamente, não se pode a priori estabelecer um compromisso por parte da Gama Engenharia 

de que este item seja cumprido, pois disto dependerá a capacidade de negociação interna do 

CBH Camaquã. No entanto, é possível assegurar que, com as restrições de prazos contratuais 

que sejam estabelecidos, será possível subsidiar o CBH Camaquã para permitir a sua deliberação 

finalística sobre a cobrança. 

Tarefa III.3.2 - Avaliação do Potencial de Arrecadação da Metodologia Escolhida 
Aplicada em cada cenário Futuro e suas Cenas 

Com base no mecanismo de cobrança pelo uso de água selecionado será possível a avaliação 

dos potenciais de arrecadação da bacia para financiamento de seu plano de investimentos pro-

posto pelo PRHC, em cada cenário e em suas cenas de curto, médio e longo prazos. Estes valo-

res farão parte da engenharia financeira destes investimentos, compondo o item 3 do Quadro 

8.10, onde são elencadas as fontes de financiamento disponíveis. 

9.3.4 ATIVIDADE III.4 - BALANÇOS HÍDRICOS QUALI-QUANTITATIVOS PARA OS CENÁ-

RIOS FUTUROS ALTERNATIVOS, CONSIDERANDO AS INTERVENÇÕES PREVISTAS 

Com base nas intervenções previstas, exequíveis e viáveis, serão realizados novos balanços hí-

dricos nos quais elas estejam implementadas na bacia do Camaquã, considerando a situação 

hidrológica estabelecida pela vazão de referência aprovada pelo CBH Camaquã. A diferença des-

tas simulações em relação às realizadas na Tarefa II.3.6 – “Balanços Hídricos na cena atual, e 

nos cenários propostos e cenas selecionadas de curto, médio e longo prazos” é portanto a 

existência das intervenções. Se bem sucedidos os estudos, deverá ser comprovada a ade-

rência dos resultados às metas de qualidade e de quantidade expressas nos enquadramen-

tos aprovados pelo CBH Camaquã. 

9.3.5 ATIVIDADE III.5 - METAS  INTERMEDIÁRIAS  DE ENQUADRAMENTO, NOS  ASPEC-

TOS DE QUALIDADE E QUANTIDADE 

Estas metas intermediárias para alcance das metas dos enquadramentos qualitativo e quantitati-
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vo fazem parte do processo de buscar de viabilidade financeira e política das ações, propostas na 

Atividade III.2 – “Proposta de Enquadramento Qualitativo e Quantitativo em processo técni-

co: “os rios que podemos ter”. Em boa parte dos casos tentar alcançar com máxima brevidade 

as metas resultaria em despesas insuportáveis à engenharia financeira do plano. Por isto, o es-

tabelecimento de metas intermediárias, nos aspectos qualitativo e quantitativo, busca distribuir o 

ônus financeiro das ações ao longo do tempo, de forma escalonada, de forma a viabilizar finan-

ceiramente a mencionada engenharia financeira. 

Este escalonamento poderá propor prazos mais curtos para alcançar as metas quanto maiores 

forem os recursos forem disponibilizados para os investimentos demandados pelo PRHC. Como 

existe grande incerteza com relação à disponibilidade destes recursos é essencial que sejam pre-

vistas várias alternativas de escalonamento, de acordo com hipóteses mais ou menos otimistas 

com relação ao aporte dos recursos. A diferença entre elas será o prazo com que as metas finais 

de enquadramentos qualitativo e quantitativo serão alcançadas, de preferência, mas não garan-

tido, antes do horizonte do PRHC. 

Outra questão a ser deliberada pela CA/PRHC e pelo CBH Camaquã é sobre qual das metas será 

privilegiada: a de qualidade ou a de quantidade? Isto, pois ambas demandarão recursos finan-

ceiros e uma das opções poderá ser investir para o alcance mais breve de uma, para depois des-

lanchar o processo de alcance da outra. Portanto, trata-se de uma etapa que demandará grande 

articulação entre a Consultora e a CA/PRHC e o CBH Camaquã. 

9.4 MACROATVIDADE Iv – ETAPA C – PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA – PRO-

GRAMA DE AÇÕES PRIORIZADAS – CRITÉRIOS DE OUTORGA E DE COBRANÇA 

DEFINIDOS 

A análise conjunta dos resultados de todas as Etapas anteriores indicará quais são as principais 

demandas de ações na bacia, sendo então estabelecidos os componentes do Plano de Ações 

(eixos estratégicos), definidos pelos grandes temas de interesse para a bacia, da mesma forma 

como serão segmentadas temporalmente as metas expressas pelos Enquadramentos Qualitativo 

e Quantitativo, gerando as metas intermediárias. Esta última macroatividade do plano deverá 

estabelecer um marco lógico para o PRHC que oriente o CBH Camaquã no processo de sua im-

plementação, estabelecerá as prioridades de ação, proporá estratégias de operacionalização do 

instrumento de cobrança pelo uso de água, e diretrizes gerais para a outorga de direitos de uso 

de água. Além disto, estabelecerá propostas de mecanismos alternativos de gerenciamento de 

recursos hídricos, na forma de Pagamento por Serviços Ambientais, Certificações e avaliará a 
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aplicabilidade do indicador Pegada Hídrica na bacia do Camaquã. 

9.4.1 ATIVIDADE IV.1 – MARCO LÓGICO DO PRHC 

O Marco Lógico do PRHC deverá alinhar: 

1. Os grandes objetivos/finalidades: que conformam as visões de futuros desejados pela 

sociedade da bacia, representada pelo CBH Camaquã, que são plausíveis de se alcançar, 

vinculados, por exemplo, ao aumento da oferta hídrica, à melhoria da qualidade das 

águas e ao aprimoramento do sistema de gestão dos recursos hídricos da bacia; 

2. As metas, que englobam os Enquadramentos Quantitativo e Qualitativo, e outras que se-

jam materializadas para representar o alcance de um objetivo ou finalidade; 

3. Os planos de ação, sistematizados e por meio dos quais se supõe que as metas possam 

ser alcançadas; 

4. As ações programáticas, que discretizam os planos de ação em projetos/iniciativas que 

possam sejam objeto de envolvimento de grupos específicos de atores sociais, como ní-

veis de governo, usuários de água, grupos de interesses e entidades de fomento; 

5. E os prazos para serem implementadas as ações programáticas com seus respectivos in-

dicadores objetivamente verificáveis. 

Portanto, formarão um quadro que permitirá ao CBH Camaquã bem como os governos estadual 

e municipais envolvidos a orientação na implementação do PRHC. 

9.4.2 ATIVIDADE IV.2 – PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES 

A eleição de várias ações para encaminhar a solução dos problemas e conflitos encontrados exi-

girá a definição de prioridades. Como para cada meta identificada será proposta uma ação corre-

tiva ou indutora das soluções necessárias, a hierarquização das ações (programas e projetos) 

será estabelecida a partir da classificação das metas, descrita anteriormente, onde serão consi-

derados critérios de relevância e urgência, considerando-se a situação mais crítica da meta como 

referencial para a classificação da ação. 

Com isso, será possível distribuir as ações ao longo dos anos, onde serão estabelecidos horizon-

tes temporais (longo, médio e curto prazo) e espaciais para a execução das ações. Portanto, no 

primeiro ano terão início as ações de maior hierarquia, e as demais serão distribuídas ao longo 

do horizonte do PRHC, respeitando certa defasagem de tempo. 

Além dos critérios de relevância e urgência, a hierarquização das ações poderá ser feita utilizan-
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do-se a abordagem da Matriz Estrutural5, que permite gerar matrizes de influência que orientam 

sobre os programas de ação mais estruturantes e os mais estratégicos. A aplicação desta meto-

dologia parte do preenchimento da Matriz Estrutural que elenca todos os programas por profissi-

onais da equipe técnica, da CA/PRHC e do CBH Camaquã, ou de outros atores atuantes na bacia 

e no Plano. A partir disto são classificadas as ações e estabelecidas suas prioridades, dentro de 

uma visão sistêmica: se todos os programas previstos devem ser implementados, por quais se 

deve iniciar a implementaç ão? Quais aqueles que devem em sequência ser implementados? 

E, finalmente, quais os que são independentes dos demais, podendo ser implementados em 

função de outros critérios de avaliação do valor individual?.  

9.4.3 ATIVIDADE IV.3 - PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA CO-

BRANÇA PELO USO DA ÁGUA 

Para implementação da cobrança existe todo um processo de operacionalização que, inclusive, 

faz parte das Disposições Finais e Transitórias da Lei no 10.350/94: 

o Art. 40 - A implantação da cobrança pelo uso da água será feita de forma gradativa, 

atendidas as seguintes providências: I - desenvolvimento de programa de comunicação 

social sobre a necessidade econômica, social, cultural e ambiental da utilização racional e 

proteção da água, com ênfase para a educação ambiental; II - implantação de um sistema 

de informações hidrometeorológicas e de cadastro dos usuários de água; III - implantação 

do sistema integrado de outorga do uso da água, devidamente compatibilizado com siste-

mas correlacionados de licenciamento ambiental e metropolitano. Parágrafo único - O sis-

tema integrado de outorga do uso da água, previsto no inciso III, abrangerá os usos exis-

tentes, os quais deverão adequar-se ao disposto nesta Lei, mediante a expedição das res-

pectivas outorgas. 

Portanto, esta proposta e operacionalização deverá levar em conta estas demandas, em comum 

acordo com o CBH Camaquã e orientados pela CA/PRHC. Será proposto um programa de comu-

nicação social nos moldes demandados pela legislação e avaliadas as demandas de aperfeiçoa-

mento dos sistemas de informações e de outorgas existentes. 

9.4.4 ATIVIDADE IV.4 - ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA A OUTORGA 

Para a proposição de diretrizes e critérios a serem adotados na análise e deliberações sobre pro-

                                            

5 GODET, M. (1993). Manual de prospectiva estratégica: da antecipação a acção. Lisboa: Publicações Dom Quichote, 1993. 
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cessos de outorga na bacia do Camaquã serão desenvolvidos estudos de simulações de cenários 

contemplando-se os temas: vazão de referência; vazão ecológica (remanescente); critério de 

outorga e vazão outorgável; limites de vazões para definição de usos de pouca expressão (insig-

nificantes); outorga de lançamento de efluentes; outorga de empreendimentos de grande porte 

e potencial poluidor, levando-se em consideração águas superficiais e subterrâneas. Os critérios 

serão definidos, a princípio, para toda a bacia. No entanto, durante o desenvolvimento dos tra-

balhos será possível verificar a necessidade de propostas específicas para as UPG’s.  

No estabelecimento de diretrizes de outorga dos direitos de uso da água das bacias serão reali-

zadas simulações, a partir da utilização de modelo matemático SAD-IPH, para as vazões de refe-

rência Q80, Q90, Q95 e Q7,10, O SAD-IPH pode ser utilizado como ferramenta de apoio na outorga, 

tendo em vista que permite considerar as retiradas dos trechos a montante e estabelecer deflú-

vios mínimos a partir de cada trecho estudado. As diretrizes para outorga poderão ser estabele-

cidas ainda através de recomendações de alocação do uso de água na bacia que devam ser ob-

servadas quando da concessão de outorgas de direitos de uso. 

As vazões de referência atualmente adotadas no país são as vazões de permanência, notada-

mente a Q90 e Q95, e as vazões mínimas para um determinado período de retorno, em especial 

a Q7,10. Essas vazões são bastante utilizadas nos projetos relacionados à navegação, geração 

de energia, ao abastecimento público etc. 

A estimativa da vazão ecológica depende de fatores físicos importantes para os organismos aqu-

áticos, tais como: corrente; substrato; temperatura; oxigênio; variações naturais do regime hí-

drico; etc, garantindo a disponibilidade de habitats para a ictiofauna. A Contratada estudará os 

métodos hidrológicos de classificação de habitats, entre outros indicados na literatura, e suas 

aplicabilidades na bacia. 

A partir das demandas e disponibilidades hídricas estimadas no diagnóstico, a Contratada utiliza-

rá o SAD-IPH para realizar as simulações hidrológicas, adotando diferentes cenários de vazão 

outorgável, observando a capacidade de atendimento (ou falha) das demandas setoriais, respei-

tando a manutenção da vazão ecológica (residual). O modelo permite a definição de critérios por 

trecho de bacia, permitindo, portanto, estabelecer critérios por UPG. 

9.4.5 ATIVIDADE IV.5 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS, CERTIFICAÇÕES (ME-

CANISMOS DE ADESÃO VOLUNTÁRIA), E PEGADA HÍDRICA 

Estes instrumentos não-convencionais de gerenciamento de recursos hídricos têm assumido 
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relevância recentemente, face a alguns resultados promissores, seja nesta ou em outras áreas. 

O Pagamento por Serviços Ambientais – PSA visa recompensar agentes que promovam interven-

ções que estabeleçam melhorias na qualidade ou promovam aumentos da quantidade de água 

de uma bacia. Este “prêmio ao bom comportamento” pode ser introduzido, inclusive, como uma 

isenção a uma parcela da cobrança pelos usos de água. Ou seja, o agente pagaria em serviços e 

não em recursos financeiros parte de sua fatura. Geralmente existe um ente, no caso o Comitê 

da Bacia Hidrográfica, que deve aprovar as intervenções, de acordo com um plano de ação e de 

melhorias ambientais, e avaliar o montante do pagamento por estes serviços. 

A Agência Nacional de Água tem implementado em algumas bacias o Programa Produtor de 

Água, visando à redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. Para apli-

cação dos preceitos do PSA na bacia do Camaquã deverá ser antecipado por uma análise de 

alternativas, em comum acordo com a CA/PRHC e o CBH Camaquã. No caso, parece ser ade-

quado se privilegiar serviços que promovam a recuperação ambiental da bacia do Camaquã, algo 

a ser investigado. 

As Certificações, ou Mecanismos de Adesão Voluntária decorrem de uma tendência mundial de 

que a Gestão Ambiental, e também a Gestão dos Recursos Hídricos, sejam orientadas pela ado-

ção de mecanismos descentralizados que atuam com limitações de espaços de atuação e de 

acesso a fontes de recursos, imposições de barreiras não alfandegárias para acesso a mercados, 

com base na observância de exigências de certificações que visem à qualidade de processos 

e/ou às tecnologias de produção ambientalmente corretas. Dentre outras variantes, destacam-se 

as normas das séries série ISO 9.000 e ISO 14.000. Existe atualmente em análise entre os 

membros da International Organization for Standardization - ISO a Norma ISO 14.046 que pro-

põe critérios de uso eficiente da água tendo por base o conceito da Pegada Hídrica adotado pelo 

Water Footprint Network. É importante lembrar que existe um significativo espaço para que se 

desenvolvam MAVs, de modo criativo, contemplando requisitos de certificação, inclusive em 

áreas geográficas específicas, para fins de incentivar e induzir comportamentos, como via de 

acesso a recursos, por exemplo, de financiamento de ações em planos de bacias hidrográficas, 

e, inclusive, a recepção de Pagamento por Serviços Ambientais.  

9.4.6 ATIVIDADE IV.6 – PROPOSTA DE REORDENAMENTO TERRITORIAL DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS DA BH CAMAQUÃ 

Os Planos Diretores de Ordenamento Territorial – PDOT poderão ser aliados relevantes do Ge-

renciamento dos Recursos Hídricos da bacia do Camaquã na medida em que restrinjam ativida-
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des potencialmente poluidoras que possam agravar a situação de áreas críticas a serem identifi-

cadas. Os próprios critérios de outorga de direitos de uso de água, na medida em que conside-

rem este mesmo balizamento, estabelecerão um ordenamento territorial.  

Pretende-se, nesta atividade influenciar os municípios da bacia a incorporarem nos seus PDOTs 

as demandas de proteção aprovadas no PRHC. Para tanto, os representantes dos municípios no 

CBH Camaquã serão instados a assumirem este papel indutor. Também, serão previstas reuni-

ões de apresentação da Fase C do PRHC a representantes municipais, destacando as demandas 

deste plano em relação aos PDOT’s. 

10 PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO 

A relação de atividades para elaboração do escopo do trabalho, bem como a programação dos 

trabalhos e os respectivos procedimentos metodológicos adotados, baseou-se fundamentalmen-

te no Termo de Referência do Edital Nº 083/CELIC/2013. Acrescentou-se ainda, às especifica-

ções do citado Termo de Referência, os procedimentos técnicos, metodológicos, bibliográficos, 

computacionais e operacionais já desenvolvidos pela Contratada, suas equipes técnicas e consul-

tores em serviços similares. 

O planejamento das atividades previstas diz respeito à listagem das atividades, o cronograma 

físico de execução, seu encadeamento lógico e temporal e a estrutura organizacional prevista, 

permitindo a visualização “do que fazer” para serem alcançados os objetivos previstos pela 

CA/PRHC (CBH Camaquã/SEMA/DRH). 

10.1.1 PRODUTOS ESPERADOS 

Os produtos esperados quando da execução do escopo somam um total de 12, sendo todos 

apresentados em papel, sob a forma de relatórios técnicos, mapas e banco de dados, acompa-

nhados dos respectivos arquivos digitais. As entregas estão demonstradas no quadro abaixo.  
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Quadro 10.1 – Produtos a serem entregues 

 

Nota: para efeitos do cronograma físico considera-se julho de 2014 como o mês 1. Em amarelo é indicado o mês de entrega da 1ª versão do produ-
to e em vermelho o mês da aprovação. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

P1 Entrega do Produto 1 - PTC - Plano de Trabalho Consolidado

P2 Entrega do Produto 2 - RT1 - Atividades Preliminares

P3 Entrega do Produto 3 - RT2 - Consolidação das informações existentes

P4 Entrega do Produto 4 - RT3 - Diagnóstico da bacia

P5 Entrega do Produto 5 - RT4 - Prognósticos e balanços hídricos

P6 Entrega do Produto 6 - REA - Relatório Síntese da Etapa A

P7 Entrega do Produto 7 - RT5 - Enquadramento

P8 Entrega do Produto 8 - REB - Relatório Síntese da Etapa B

P9 Entrega do Produto 9 - RT6 - Plano de Ações

P10 Entrega do Produto 10 - RT7 - Modelo de Cobrança e Diretrizes de Outorga

P11 Entrega do Produto 11 - REC - Relatório Síntese da Etapa C

P12 Entrega do Produto 12 - RS - Relatório Síntese (Encarte, Relatório Executivo, SIG-Plano)

Etapas, Atividades e Produtos
Meses
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10.1.2 PRAZO CONTRATUAL 

O prazo de execução do objeto ora licitado será de até 820 dias (oitocentos e vinte dias) a con-

tar do 16º dia do recebimento da autorização do serviço. 

As atividades integrantes do plano de trabalho foram concebidas seguindo-se o Cronograma 

Físico de Execução das Atividades, apresentado adiante, o qual contempla a duração das 

atividades e os respectivos produtos a serem entregues em cada uma das etapas do trabalho, 

assim como a previsão constante de reuniões com a Contratante, e ainda as reuniões ordinárias 

a serem realizadas com o Comitê para discussão e validação de cada nova Etapa concluída. 

10.1.3 SEQUÊNCIA LÓGICA DAS ATIVIDADES 

A relação de atividades técnicas propostas visa alcançar os objetivos da CA/PRHC e demais insti-

tuições intervenientes ao promover o presente objeto, de forma a otimizar a gestão das águas 

do rio Camaquã através da institucionalização do Plano de Bacia, de forma efetiva e sustentável, 

atentando para a manutenção da qualidade das águas da bacia e superação de conflitos em 

benefício da sua população e das gerações futuras. 

É importante a análise conjunta dos instrumentos de planejamento, em especial cronograma de 

atividades. O Cronograma Físico fornece a duração de cada atividade e suas respectivas tarefas, 

permitindo o controle do avanço físico do projeto. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS ATIVIDADES 

 

Nota: para efeitos do cronograma físico considera-se julho de 2014 como o mês 1. 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

% R$ 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 820

Evento Recorrente I Reuniões  Mensais  de Acompanhamento

Evento Recorrente II Acompanhamento das  Reuniões  Ordinárias/Extraordinárias  do Comitê de Bacia  e rea l ização de Eventos  Públ icos

Evento Recorrente III Mobi l i zação e Participa l  Socia l

MA I

Atividade I.1 Mobi l i zação da coordenação, equipe técnica  e apoio logís tico

Atividade I.2 Curso de Contextuaização para  a  Equipe Técnica  da  Executora

Atividade I.3 Curso de Capacitação/Contextual ização para  os  Representantes  do CBH Camaquã

Atividade I.4 Consol idação do Plano de Trabalho (PTC)

Produto 1 Entrega do Produto 1 - PTC - Plano de Trabalho Consolidado 10 173.374,61

Atividade I.5 Ocupação da Bacia , Organização Socia l , Aspectos  Insti tucionais  e Legais

Atividade I.6 Seleção e Propos ição de Equações  e Modelos  Matemáticos  de Apoio à  Decisão

Atividade I.7 Proposta de Informação, Mobi l i zação e Participação Socia l

Atividade I.7 Criação e editoração do materia l  de comunicação

Produto 2 Entrega do Produto 2 - RT1 - Atividades Preliminares 10 173.374,61

MA II

Atividade II.1 Identi ficação e consol idação das  informações  exis tentes

Produto 3 Entrega do Produto 3 - RT2 -Consolidação das Informações Existentes 10 173.374,61

Atividade II.2 Obtenção de informações  complementares

Tarefa  II .2.1 Campanhas  de qual idade da água, incluindo medição de vazões  e batimetria  de trechos  da Laguna dos  Patos

Atividade I.7 Vis i tas  insti tucionais  nos  municípios  da  bacia

Atividade II.3 Consol idação do Diagnóstico

Tarefa  II .3.1 Caracterização do Uso e Ocupação Atual  do Solo

Tarefa  II .3.2 Diagnóstico das  Disponibi l idades  e da  Qual idade Hídrica

Produto 4 Entrega do Produto 4 - RT3 - Diagnóstico da Bacia 10 173.374,61

Tarefa  II .3.3 Proposta de Cenários  Futuros  para  a  bacia

Tarefa  II .3.4 Diagnóstico e Prognóstico das  Demandas  Hídricas

Tarefa  II .3.5 Definição das  Vazões  de Referência  para  os  Enquadramentos  qual i tativo e quanti tativo (antecipação à  Fase B)

Tarefa  II .3.6 Balanços  Hídricos  na  cena atual , e nos  cenários  propostos  e cenas  selecionadas  de curto, médio e longo prazos

Atividade I.7 Oficinas  Regionais da ETAPA A – Diagnóstico

Atividade I.7 1ª Consulta Pública ETAPA A – Diagnóstico

Produto 6 Entrega do Produto 6 - REA - Relatório Síntese da Etapa A 5 86.687,30

Etapas, Atividades e Produtos

Meses

Emissão da Ordem de Serviço

Desembolso

ETAPA A – DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ

ATIVIDADES PRELIMINARES
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS ATIVIDADES (continuação) 

 

Nota: para efeitos do cronograma físico considera-se julho de 2014 como o mês 1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

% R$ 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 820

MA III

Atividade III.1 Proposta de Enquadramentos  Qual i tativo e Quantitativo, em processo participativo: “os  rios  que queremos  ter”

Produto 5 Entrega do Produto 5 - RT4 - Prognóstico e Balanços Hídricos 10 173.374,61

Atividade III.2 Proposta de Enquadramento Qual i tativo e Quantitativo em processo técnico: “os  rios  que podemos ter”

Produto 7 Entrega do Produto 7 - RT5 - Enquadramentos 10 173.374,61

Atividade I.7 Oficinas  Regionais da ETAPA B – Propostas Futuras

Produto 8 Entrega do Produto 8 - REB - Relatório Síntese da Etapa B 5 86.687,30

Atividade I.7 2ª Consulta Pública ETAPA A – Propostas Futuras

MA IV

Atividade IV.1 Marco Lógico do PDRHC 

Atividade IV.2 Priorização de Ações

Atividade I.7 Oficinas  Regionais da ETAPA C – Plano de Ação

Atividade III.3 Diretrizes  Gera is , Cri térios  e Operacional ização da Cobrança pelo uso de água (antecipação à  Fase C)

   Tarefa  II I .3.1 Estudo e Definição de Modelos  de Cobrança para  as  Retiradas  e para  a  Di luição de Efluentes

   Tarefa  II I .3.2 Aval iação do Potencia l  de Arrecadação da Metodologia  Escolhida Apl icada em cada cenário futuro e suas  cenas

Atividade III.4 Balanços  Hídricos  Qual i -quanti tativos  para  os  cenários  futuros  a l ternativos , cons iderando as  Intervenções  Previs tas

Atividade III.5 Metas  Intermediárias  de Enquadramento, nos  aspectos  de qual idade e quantidade

Produto 9 Entrega do Produto 9 - RT6 - Plano de Ações 10 173.374,61

Atividade IV.3 Proposta de Operacional ização da Apl icação da Cobrança pelo Uso da Água

Atividade IV.4 Estabelecimento de Diretrizes  Gera is  para  a  Outorga

Atividade IV.5 Pagamento por Serviços  Ambientais , Certi ficações  (Mecanismos  de Adesão Voluntária), e Pegada Hídrica

Atividade IV.6 Proposta de Reordenamento Terri toria l  das  Atividades  Econômicas  da  BH Camaquã

Atividade I.7 3ª Consulta Pública ETAPA C – Plano de Ação

Produto 10 Entrega do Produto 10 - RT7 - Modelo de Cobrança e Diretrizes de Outorga 10 173.374,61

Produto 11 Entrega do Produto 11 - REC - Relatório Síntese da Etapa C 5 86.687,30

Produto 12 Entrega do Produto 12 - RS - Relatório Síntese (incluindo o encarte, o Relatório Executivo e a base de dados - SIG-Plano) 5 86.687,30

Total 1.733.746,05

Etapas, Atividades e Produtos

Meses
Desembolso

ETAPA C – PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA – PROGRAMA DE AÇÕES PRIORIZADAS – CRITÉRIOS DE OUTORGA E DE COBRANÇA

ETAPA B – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS FUTURAS PARA A GESTÃO DA BACIA



 

 

114 

10.1.4 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratada apresenta no Quadro 10.2 a relação da equipe técnica a ser utilizada no projeto, 

sendo todos amplamente experientes nas suas respectivas áreas. Somente uma equipe qualifi-

cada e bem dimensionada é capaz de realizar os serviços gerando as informações básicas ao 

desenvolvimento que delas dependam dentro do fluxo de atividades, a fim de que realmente se 

efetivem as interrelações previstas, dentro dos prazos programados. 

Quadro 10.2 – Equipe técnica alocada para o escopo dos serviços 

 

Tendo em vista este paradigma e a necessidade da presença física para atendimento de possí-

veis demandas que possam surgir por parte do contratante ou da CA/PRHC, o coordenador dos 

Função Profissional 

Coordenação Colegiada 
Eng. Civil Alex Gama de Santana,  
Agron. Lawson Beltrame e  Eng. Civil 
Antonio Eduardo L. Lanna 

Equipe Chave 

Coordenador Geral Eng. Civil Alex Gama de Santana 

Especialista em Gestão de Recursos Hídricos Eng. Civil Antonio Eduardo L. Lanna 

Especialista em Hidrologia com Capacitação no Uso de Modelos 
Matemáticos 

Eng. Civil Diogo Costa Buarque 

Especialista em Usos do Solo Geól. Kellen Muradas 

Especialista em Meio Biótico Biól. Nádia Fumaco Caldeira 

Especialista em Hidrogeologia Geól. Antônio Jornada Krebs 

Especialista em Engenharia Sanitária Eng. Civil Gustavo Silva de Carvalho 

Especialista em Diagnósticos Antropológicos Soc. Jana A. O. da Silva 

Especialista em Mobilização Social 
Soc. Rosana Garjulli Sales Costa e 
Eng. Patrick Alain Laigneau 

Especialista em Economia Econ. Rodrigo Speziali 

Equipe Complementar 

Especialista em Limnologia Biól. Tiago Finkler Ferreira 

Especialista em Qualidade de Água Eng. Civil Luiz Fernando Cybis 

Especialista em Processos Produtivos (Industriais e Agrícolas) 
Econ. Paulo de Tarso Pinheiro Ma-
chado 

Especialista em Obras Hidráulicas 
Eng. Civil José Antônio S. Louzada e 
Eng. Civil Alexandre Mees 

Especialista em Irrigação Agron. Lawson Beltrame 

Especialista em Geração de Energia Eng. Civil Ricardo N. M. Pigatto 

Geoprocessamento e organização do banco de dados 
Eng. Ambiental Raíza Cristóvão 
Schuster 

Hidrologia com Capacitação no Uso de Modelos Matemáticos Eng. Ambiental Rafael Kayser 

Desenvolvimento do mapa de uso do solo 
Eng. Ambiental Elisa de Mello Kich 
Eng. Civil Lucas Rangel Martins 

Desenvolvimento de Programas de Ações 
Eng. Agrícola Josiane Gomes 
Agron. Lauro Bassi 
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serviços, Eng. Civil Alex Santana, terá o apoio de outros dois profissionais: Eng. Civil Antonio 

Eduardo Lanna, indicado na equipe principal, como especialista pela área Gestão de Recursos 

Hídricos e do Agr. Lawson Beltrame, indicado na equipe complementar, como especialista em 

Irrigação. 

Com relação à proposta inicial, a área de Obras Hidráulicas receberá o reforço do Engenheiro 

Civil Alexandre Mees que tem formação em recursos hídricos e saneamento. Identificada a ne-

cessidade de incluir um profissional com conhecimento de geoprocessamento para organizar o 

banco de dados do plano em desenvolvimento, foi adicionada à equipe a Eng. Ambiental Raíza 

Cristóvão Schuster. Para reforçar o grupo responsável pelas simulações matemáticas de quanti-

dade e qualidade dos recursos hídricos, foi incluído o Eng. Ambiental Rafael Kayser. A Eng. Am-

biental Elisa de Mello Kich e o Eng. Civil Lucas Rangel Martins complementaram a equipe de de-

senvolvimento do mapa de uso do solo da bacia em escala 1:50.000. A Relações Públicas Karina 

Agra irá reforçar a equipe de confecção de materiais de comunicação social. 

 Os demais profissionais foram apresentados na proposta. 

Com relação ao acompanhamento e à fiscalização dos serviços, a equipe alocada reportar-se-á a 

CA/PRHC. O elo entre a Contratada e a CA/PRHC será estabelecido, em primeira instância, pela 

Coordenação Colegiada, para solução de dúvidas e quaisquer deliberações, sejam de ordem 

técnica ou administrativa. 

No Quadro 10.3 apresenta-se a planilha quantitativa e temporal de utilização da equi-

pe técnica, conforme o cronograma físico de trabalho e na Figura 10.1 está disposto o fluxo-

grama da equipe.  
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Quadro 10.3 – Planilha de utilização da equipe (alocação de pessoal) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Coordenador Geral Alex G. Santana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 10,80

Espec. em Gestão de RH Antônio Eduardo L. Lanna 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 10,80

Espec. em Hidrologia Diogo Costa Buarque 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 6,75

Espec. em Usos do Solo Kellen Muradas 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Meio Biótico Nádia F. Caldeira 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Hidrogeologia Antônio Jornada Krebs 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Engenharia Sanitária Nélia H. Callado 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Diagn. Antropológicos Jana A. O. da Silva 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 6,75

Espec. em Mobilização Social Rosana G.S.Costa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 6,75

Espec. em Economia Rodrigo Speziali 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 4,86

Espec. em Limnologia Tiago Finkler Ferreira 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Qualidade de Água Luiz Fernando Cybis 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Processos Produtivos Paulo de Tarso P. Machado 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Obras Hidráulicas José Antônio S. Louzada 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Espec. em Irrigação Lawson Beltrame 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 10,80

Espec. em Geração de Energia Ricardo N. M. Pigatto 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4,05

Geoprocessamento/b. de dados Raíza Cristóvão Schuster 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 9,60

Espec. em Hidrologia Rafael Kayser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3,30

Mapa de uso do solo Elis  Kich e Lucas Martins 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80

Programas de Ações Josiane Gomes e Lauro Bassi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75

Nº de homens/mês
TotalProfissionalFunção

Equipe Complementar

Equipe Chave



 

 

117 

CONTRATANTE 
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Acompanhamento 
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Rodrigo Speziali
Meio Biótico: 
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Sanitária: Gustavo 

Carvalho
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Geográficos de 
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Figura 10.1 – Organograma da equipe técnica alocada 
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10.1.5 ALOCAÇÃO DE RECURSOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS 

A fim de cumprir o cronograma de atividades proposto é fundamental que a equipe técnica 

alocada para os estudos possua todas as condições necessárias para o desenvolvimento dos 

trabalhos, dispondo de escritório convenientemente estruturado.  

De fato, a infraestrutura de apoio configura-se como um dos itens mais importantes na 

otimização das tarefas a serem realizadas, aliando a praticidade e a eficiência das técnicas de 

computação aos conhecimentos técnico-científicos da equipe. 

A principal base de trabalho da Contratada será instalada na sede da empresa Gama Engenharia 

e Recursos Hídricos, sito à Av. João Davino, 186, Jatiúca - Maceió/AL, com área útil de 

aproximadamente de 435m2, tendo bem compartimentada sua estrutura organizacional, com: 

estacionamento, recepção, diretoria administrativa e financeira, apoio administrativo, diretoria 

geral e comercial, diretoria técnica, sala de produção técnica, salas de reunião, copas, área de 

convivência, cozinha e refeitório. 

 
Figura 10.2 - Sede da GAMA Engenharia localizada em Maceió – Alagoas. 

 

Dada à distância, a Empresa Gama Engenharia providenciará instalações cidade de Porto Alegre, 

onde estruturará uma célula de trabalho suficientemente apta à realização do presente escopo, 

no sentido de aproximar a equipe com os órgãos envolvidos e agilizar o trabalhos. 
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No entanto, as demais instalações da Contratada situada em Maceió também poderão ser mobi-

lizadas para o atendimento do escopo contratual, visto que dispõe de toda a estrutura adminis-

trativa necessária para conferir agilidade aos trabalhos. 

Os recursos materiais, tecnológicos e equipamentos a serem oferecidos pela empresa serão dis-

ponibilizados de forma que o desempenho das diversas atividades seja facilitado através do pro-

vimento destes em tempo hábil e conforme a necessidade da prestação dos serviços. 

A seguir são detalhadas as características técnicas dos recursos a serem disponibilizados pela 

Contratada à equipe técnica a ser alocada para os serviços ora licitados. 

a. Instalações 

Além da estrutura física na cidade de Maceió, sitada no item anterior, a Contratada se 

estruturará junto a um escritório já existente, situado na Rua Baronesa do Gravataí, 137-Sala 

406, Cidade Baixa, POA/RS, CEP 90.160-070, fazendo uso de toda a infraestrutura já montada 

para apoiar as equipes alocadas para este contrato. 

b. Equipamentos 

A empresa possui, para serviços de reprografia, uma impressora HP Color Laser Jet CP2020, 

uma Multifuncional Samsung Color X Pression e uma Multifuncional HP PRO 8600, além de uma 

Impressora Brother HL- 4150 COM. Tais equipamentos são capazes de reproduzir em larga 

escala, diferentes formatos e qualidades diferenciados. Além disso, a GAMA conta no seu 

cadastro de fornecedores, com gráficas específicas em diversas cidades do Brasil. 

O quadro a seguir apresenta a relação de equipamentos que estarão disponibilizados para 

execução dos serviços. 

Equipamentos de Escritório Quantidade 

Microcomputador com processador Intel Core i5 de 3,2 GHz de clock interno, 1 TB de 

disco rígido SATA II (300Mb/s 7200RPM), Memória de 4 GB DDR3, Placa de rede 10/100 

Mbps, Placa de rede wireless, Placa de vídeo 256MB, Leitor/Gravador de CD/DVD, Monitor 

LCD 18’5”, Mouse óptico, teclado multimídia e estabilizador. Adquirido em: 2011 

02 

Microcomputador com processador Intel Pentium E5800 de 3,2 GHz, 500GB de disco 

rígido SATA II (300Mb/s 7200RPM), Memória de 2 GB DDR3, Placa de vídeo 256MB, Lei-

tor/Gravador de CD/DVD, Monitor LCD 20”, Mouse, teclado multimídia e estabilizador. 

Adquirido em: 2010 

01 

Notebook Toshiba Harman/Kardon – M645, processador Core i3 de 2,53 GHz, Memória de 

4Gb, Placa de rede wireless.  Adquirido em: 2011 
01 
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Equipamentos de Escritório Quantidade 

Notebook Sony Vaio, processador Intel Core 2Duo de 1,5GHz, Memória de 4Gb, Placa de 

rede wireless. Adquirido em: 2011  
01 

Notebook Sony Vaio, processador Intel Core 2Duo de 1,0GHz, Memória de 2Gb, Placa de 

rede wireless. Adquirido em: 2011 
01 

Notebook DELL, Processador Intel I7, 6 Gb de Memória RAM, 500 Gb de disco Rígido. 

Adquirido em: 2011 
01 

TABLET SANSUNG, TELA 13”. Adquirido em: 2010 01 

Televisão H Buster 46” 01 

Data Show  01 

Equipamentos de Campo Quantidade 

Caminhonete 4x4 Amarok - Wolkwagem 01 

Caminhonete 4x4 Hilux - Toyota 01 

Locação de automóveis (se necessário) (Locadora Araguaia) 02 

Máquina Fotográfica Sansung ST 77, 16,1 Megapixels. 02 

Receptores de GPS de alta precisão GARMIN 76 S. 02 

Equipamentos de Hidrometria  

Guincho Fluviométrico 

Molinetes Fluviométricos 

Amostradores de Sedimento 

Eco Batímetro 

Embarcação 

Todos os computadores, impressoras e scanner estão ligados em rede configurada em domínio, 

com acesso à internet feito através de banda larga GVT com distribuição interna através de re-

des físicas e Wireless. Todos os softwares necessários à execução dos serviços serão disponibili-

zados através da rede implantada. 

Encontra-se em funcionamento toda a infraestrutura de comunicação, como 04 linhas telefônicas 

operadas pela GVT, 01 aparelho de fax, 01 impressora multifuncional colorida A4/A3 modelo 

RICOH SPC232SF, e acesso à rede mundial de computadores via banda larga GVT. 

10.1.6 MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

A Empresa conta com serviço de banda larga de 10.000 kbps do provedor NET, roteado entre 12 

estações de trabalho. Conta também com um Servidor de Dados de 2 Tb, com serviços de sin-

cronização e backup automático em HD externo de 4,0 Tb, cujos dados podem ser acessados a 

distância por meio de protocolos VPN ou FTP’s. 

A Empresa possui uma assinatura com o serviço de sincronização e compartilhamento de pastas 

- SCD, com o qual compartilha arquivos de trabalho com toda sua network de consultores envol-

vidos em cada projeto. A empresa também possui um sistema de compartilhamento de arquivos 

DROPBOX, utilizado para compartilhar os documentos de projeto com a equipe, coordenação, 
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cliente e gerência do projeto. A capacidade de compartilhamento do sistema DROPBOX é de 50 

Gb. 

10.1.7 GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS 

A Gestão eletrônica de documentos será feita através do Sistema de Compartilhamento de Do-

cumentos conforme mencionado anteriormente. O Sistema de Controle de Documentos (SCD) 

possui como um de seus pilares o gerenciamento de arquivos, com a finalidade de criar, organi-

zar, mapear e excluir diretórios e arquivos. A plataforma foi desenvolvida sob a arquitetura da 

internet com base de dados de informações (BDI) gerenciada por um banco de dados relacional 

de alto desempenho (Microsoft SQL Server). 

 Segurança, Qualidade e Disponibilidade dos Arquivos 

A área de armazenamento dos dados está baseada em Cloud Computing. O conceito de Cloud 

Computing refere-se à capacidade de memória, cálculos e armazenamento de dados por meio 

da internet, no qual é feito através de serviços que podem ser acessados de qualquer lugar no 

qual possua acesso à rede mundial de computadores. Desta forma utilizamos toda arquitetura e 

segurança através de controle de acessos restritos disponíveis pelo Cloud Computing para que, 

através de uma aplicação leve, simples e objetiva, o usuário possa rapidamente acessar e/ou 

enviar seus arquivos. 

 Segurança no Acesso às informações 

Somente usuários cadastrados no sistema poderão acessar seus respectivos dados. Após o ca-

dastro do usuário, este será vinculado a um projeto onde está definida a estrutura no qual os 

arquivos serão acessados. Um controle de perfil de acesso garante que determinados tipos de 

usuários apenas acessem suas respectivas áreas para envio e acesso de arquivos. 

 Controle de revisão 

Para garantir que não haja erros de manipulação de arquivos desatualizados, o sistema possui 

um controle de revisão que permite ao usuário identificar qual é a revisão atual do arquivo em 

questão. Desta forma é possível distinguir o arquivo em atuais e anteriores. Este controle é feito 

no momento da chegada do arquivo no qual é utilizado à nomenclatura “_REVXX” onde XX é o 

sequencial da revisão do arquivo. 
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 Tipos de usuários 

O SCD possui 3 tipos de usuários: o Administrador, o Técnico e o Cliente. Cada tipo possui seu 

perfil de acesso no qual lhe permite executar determinadas ações. Isto permite maior agilidade e 

qualidade na operação do sistema, são eles: 

 Administrador - possui as funções de cadastrar, alterar e excluir usuários, projetos e estru-

tura de diretórios além de poder alterar o status dos arquivos enviados; 

 Técnico – tem as funções de enviar relatórios, mapas, imagens, entre outros tipos de arqui-

vos para sua respectiva área pré-determinada pelo administrador; e 

 Cliente – O perfil de cliente permite baixar arquivos enviados pelo administrador do projeto 

além de permitir o envio de informações, cobranças ou dúvidas através de uma área de “co-

municação”. O cliente também pode enviar arquivos para serem compartilhado com o admi-

nistrador. 

O fluxo de acesso/compartilhamento de arquivos no SCD está apresentado na figura a seguir: 

 

Figura 10.3 - Fluxo de acesso/compartilhamento de arquivos no SCD 

 

O Sistema de Compartilhamento de Documentos também será utilizado para a gestão da comu-

nicação entre os usuários envolvidos no projeto. Através da área de “Comunicação”, disponibili-

zada no perfil de acesso, os usuários poderão manter um histórico de toda comunicação desen-

volvida ao longo do tempo. 

O SCD possui mecanismos de localização rápida de qualquer comunicação efetuada, inclusive 
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com envio de arquivos anexados. 

Após a localização de uma determinada comunicação, se existir algum arquivo que tenha sido 

anexado, poderá ser efetuado seu download para leitura, ajuste e possível reenvio. 

Este controle evita dificuldades de gestão quando se utilizam vários meios de comunicação como 

telefone, e-mail, fax. 

Esta área permite registrar qualquer evento que tenha ocorrido no projeto. Nenhuma comunica-

ção poderá ser excluída do sistema, isto quer dizer que qualquer contato registrado no sistema 

sempre está à disposição das partes envolvidas. 

10.1.8 SOFTWARES (PROJETOS, HIDROLOGIA, GERENCIAMENTO, EDITORAÇÃO E GEOPRO-

CESSAMENTO). 

 Adobe Acrobat, Corel Draw 

 ArcGIS 8.1, Spring 3.0 

 Autodesk AutoCAD 2010 / Autodesk Civil 3D 2010 

 Google Earth 

 GPS Track maker Professional - Satellite Navigation Program – Versão 3.5 

 Hydrologic Engineering Centers Hydrologic Modeling System - HEC-HMS 

 Hydrologic Engineering Centers River Analysis System - HEC-RAS 

 Microsoft Office 2008, Microsoft Project 2007, Microsoft Visio 2007 

 ProcessMaker (workflow) 

 Topograph 

 Modelos MGB, SAD-IPH, IPH-A. 

Veículos 

A Contratada disponibilizará veículos utilitários à equipe para deslocamentos em cidade e quando 

necessário, poderá fazer uso de camionetes disponibilizadas por empresa parceira. Tais veículos 

serão locados na medida do andamento dos serviços para os quais sejam necessários. 
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Modelo Gerencial Proposto para Condução do Contrato 

A Contratada pretende utilizar-se da ferramenta de Gerência de Projetos para condução dos 

trabalhos, segundo a metodologia adotada pelo PMI – Project Management Institute6.  

Em termos metodológicos, o PMI baseia-se no documento “The Project Management Body of 

Knowledge - PMBOK”, amplamente difundido em escala mundial, e que serviu inclusive de base 

para a formulação da NBR ISO n 10.006, editada em dezembro de 2000.  

Plano da Qualidade 

Além do modelo gerencial baseado nas diretrizes do PMI, a Contratada irá trabalhar os preceitos 

da Qualidade, baseado nas normas ISO – de números 9.000 a 9.004, uma vez que entende que 

a garantia da qualidade serve como instrumento de gestão do contrato e, por conseguinte, a 

garantia da qualidade dos serviços prestados. Assim, pretende estabelecer um Plano da Qualida-

de contendo os seguintes componentes: 

 Gerenciamento do escopo e de requisitos 

 Estabelecimento de um plano de comunicação com o cliente 

 Adoção de ferramentas de planejamento e controle de prazos 

 Adoção de ferramentas de controle de emissão de documentos e codificação de modo a 

permitir rastreabilidade 

 Adoção de sistemas de verificação, abertura e registro de não-conformidades 

                                            

6 http://www.pmi.org. 




