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1 APRESENTAÇÃO 

Este relatório é parte integrante da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATI-

VOS AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ – FA-

SES A, B e C decorrente do contrato No 2014/020897 celebrado entre a SECRETARIA ES-

TADUAL AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL e a empresa GAMA ENGENHA-

RIA E RECURSOS HÍDRICOS. 

DADOS DO CONTRATO: 

Edital de Concorrência N°: 083/CELIC/2013 

Contrato No: 2014/020897 

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

Unidade 
Executória 

Projeto Elemento Recurso Empenho n° 
Natureza de 

Despesa 

05.01 5862 3.3.90.35.3502 0295 14002025591 3.3.90.35 

 

Valor de Contrato: R$ 1.733.746,05 

Data de Assinatura do Contrato: 02/06/2014 

Data da Ordem de Serviço: 16/06/2014 

Os documentos que apresentam o Planejamento da bacia hidrográfica do Camaquã estão 

organizados da seguinte forma: 

 PTC - Plano de Trabalho Consolidado 

 RT1 - Atividades Preliminares 

 RT2 - Consolidação das informações existentes 

 RT3 - Diagnóstico da bacia 

 REA - Relatório Síntese da Etapa A 

 RT4 - Prognóstico e Balanços Hídricos 

 RT5 - Enquadramento 

 REB - Relatório Síntese da Etapa B 

 RT6 – Plano de Ações 

 RT7 – Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação - Diretrizes de Outorga 

 REC - Relatório Síntese da Etapa C 

 RS - Relatório Síntese (encarte, Relatório Executivo e SIG-Plano) 

Este documento apresenta o REA - Relatório Síntese da Etapa A.  
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2 INTRODUÇÃO 

O Relatório Síntese da Etapa A resume as atividades desenvolvidas no planejamento 

da bacia hidrográfica do Camaquã nessa etapa, englobando o diagnóstico e o prognós-

tico dos recursos hídricos da bacia. 

O diagnóstico constitui a apresentação de um panorama da bacia hidrográfica e da 

sociedade que nela vive, sob a ótica dos usos, controle e proteção dos recursos hídri-

cos, descrevendo e analisando 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. 

O prognóstico consiste na elaboração de cenários futuros, onde as demandas hídricas, 

de natureza qualitativa e quantitativa, são estimadas e confrontadas com as disponibi-

lidades hídricas. Deste confronto são identificados os potenciais problemas de qualida-

de e de quantidade de água na bacia, o que gera demandas de intervenções, que são 

o foco principal deste plano. 

Este relatório tem o objetivo apontar informações relevantes sobre os recursos hídricos 

da bacia: usos, pontos críticos, problemas e/ou conflitos, suas causas e efeitos, na 

situação atual e nos cenários futuros. 
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3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E BIÓTICA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

O Estado do Rio Grande do Sul foi dividido pela Lei Estadual nº 10.350/94 da Política 

Estadual de Recursos Hídricos em três Regiões Hidrográficas: Região Hidrográfica do 

Guaíba, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas. 

Estas regiões hidrográficas, por sua vez, foram subdivididas pela Resolução nº 4/02 do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 25 bacias hidrográficas, entre as quais se 

encontra a bacia hidrográfica do Camaquã, que recebeu o código L030, por fazer parte 

da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas, como mostra a Figura 3.1. Esta bacia 

hidrográfica se localiza na Região Central do Rio Grande do Sul entre os paralelos 

30°15’ a 31°35’ Sul, limitando-se a Oeste pelo meridiano 54°15’ e a Leste pelo meridi-

ano 51°00’. 

Sob o ponto de vista hidrológico, esta bacia hidrográfica é classificada como uma in-

terbacia pelo método de codificação proposto por Otto Pfafstetter. Interbacias são um 

conjunto de bacias hidrográficas que contribuem para um mesmo curso de água prin-

cipal. No caso da (inter) bacia hidrográfica do Camaquã, ela é limitada ao norte pela 

bacia hidrográfica do lago Guaíba (código G080) e ao sul pela também interbacia Mi-

rim-São Gonçalo (código L040), sendo constituída pela bacia hidrográfica dos arroios 

Teixeira, Velhaco, São Lourenco e Turuçu, e do rio Camaquã. Logo, para evitar equívo-

cos de interpretação, quando neste plano for referida a bacia hidrográfica do rio Ca-

maquã se estará considerando uma parte (a maior) da bacia hidrográfica L030, sem 

considerar as demais bacias hidrográficas que a formam. A bacia hidrográfica L030 

será aqui denominada simplesmente como bacia hidrográfica do Camaquã, abrangen-

do todas as suas bacias: do rio Camaquã, e dos arroios Teixeira, Velhaco, São Louren-

ço e Turuçu. 

A área de projeção horizontal da bacia hidrográfica do Camaquã, calculada neste pla-

no, através de técnicas de geoprocessamento e com dados fornecidos pela Secretaria 

de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, é de 21.657,1 km² 

(projeção transversa de Mercator, zona 22S, Datum SIRGAS 2000). Esta será a área de 

drenagem adotada neste plano.   
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Segundo o Censo Populacional de 2010, os 28 municípios inseridos total ou parcial-

mente na bacia contavam com uma população total de 1.016.883 habitantes, da qual 

se encontrava dentro da bacia uma população estimada de 356.133 habitantes1. O 

Quadro 3.1 apresenta a lista destes municípios, suas áreas totais, o percentual destas 

áreas incluídas na bacia e a situação da localização das sedes. As informações deste 

quadro foram obtidas a partir de shapefiles de contorno dos municípios e de sedes 

municipais do IBGE. De acordo com critério acordado com o Departamento de Recur-

sos Hídricos da SEMA - DRH, para ser considerado pertencente à bacia o município 

deverá ter área inserida maior que 2 km². Quatro municípios possuem áreas inseridas 

na bacia menores que esta referência e não serão considerados como parte das análi-

ses: Candiota (1 km²), São Sepé (0,8 km²), Santa Margarida do Sul (1,4 km²) e Vila 

Nova do Sul (0,2 km²). O mapa da Figura 3.2 apresenta os limites dos municípios 

inseridos, mesmo que parcialmente, na bacia hidrográfica do Camaquã. A Figura 3.3 

apresenta os seus principais acessos e hidrografia em escala 1:50.000. 

  

                                            

 

1 Esta estimativa somou as populações urbanas das cidades localizadas dentro da bacia com a soma 
das populações rurais dos municípios, multiplicadas pelo percentual da área de cada município loca-
lizada dentro da bacia. 
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Quadro 3.1 – Municípios localizados na bacia hidrográfica do Camaquã. 

Código do 
Município 

(IBGE) 
Município 

Área do 
Município 

(km²) 

Área do mu-
nicípio den-
tro da bacia 

(km²) 

Proporção 
dentro da 
bacia (%) 

Sede den-
tro da bacia 

4300638 Amaral Ferrador 506,3 506,3 100,00 Sim 

4300851 Arambaré 518,7 518,7 100,00 Sim 

4301073 Arroio do Padre 124,3 57,2 46,02 Não 

4301602 Bagé 4.100,7 2.082,3 50,78 Não 

4301750 Barão do Triunfo 436,1 100,4 23,02 Não 

4301909 Barra do Ribeiro 728,4 43,6 5,99 Não 

4302808 Caçapava do Sul 3.048,9 883,4 28,97 Não 

4303004 Cachoeira do Sul 3.735,6 22,0 0,59 Não 

4303509 Camaquã 1.678,3 1.678,3 100,00 Sim 

4304507 Canguçu 3.524,7 2.573,9 73,02 Não 

4305173 Cerro Grande do Sul 324,6 277,0 85,34 Sim 

4305447 Chuvisca 220,3 220,3 100,00 Sim 

4306056 Cristal 681,2 681,2 100,00 Sim 

4306502 Dom Feliciano 1.355,5 967,5 71,38 Sim 

4306601 Dom Pedrito 5.203,7 304,4 5,85 Não 

4306908 Encruzilhada do Sul 3.347,8 1.999,1 59,71 Não 

4309654 Hulha Negra 823,8 104,2 12,65 Não 

4311502 Lavras do Sul 2.604,4 1.365,0 52,41 Sim 

4314407 Pelotas 1.609,4 149,0 9,26 Não 

4314506 Pinheiro Machado 2.250,7 1.289,2 57,28 Não 

4314605 Piratini 3.540,4 1.574,7 44,48 Não 

4317004 Santana da Boa Vista 1.421,0 1.103,7 77,67 Sim 

4318309 São Gabriel 5.032,8 7,2 0,14 Não 

4318408 São Jerônimo 935,8 127,7 13,65 Não 

4318804 São Lourenço do Sul 2.035,1 2.035,1 100,00 Sim 

4320354 Sentinela do Sul 281,8 192,8 68,42 Sim 

4321105 Tapes 805,7 677,4 84,08 Sim 

4322327 Turuçu 253,5 114,1 45,01 Sim 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 e Gama Engenharia.  
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3.1 Regionalizações 

Uma regionalização pode ser entendida como a divisão de um grande espaço territorial 

em espaços menores, chamados regiões, por meio de critérios previamente estabe-

lecidos, baseados nas particularidades próprias que apresentam e nos interesses analí-

ticos existentes. 

Existe a tendência de os planos de recursos hídricos adotarem regionalizações tendo 

por base os limites das bacias hidrográficas, algo que é natural, haja vista a que as 

relações causa-efeito que envolvem águas superficiais estão contidas nesses limites. 

Nem sempre se pode dizer o mesmo com relação às águas subterrâneas, pois algumas 

vezes as chamadas bacias hidrogeológicas não têm seus limites justapostos aos limites 

das bacias hidrográficas. 

Sendo assim, por mais relevante e funcional que seja o conceito de bacia hidrográfica, 

ele não deve engessar as análises regionais, que podem - e às vezes devem - conside-

rar outros tipos de regionalização, seja por que assim os dados são fornecidos, seja 

por que as variáveis que serão analisadas se enquadram melhor em outros limites que 

não os de uma bacia hidrográfica. No entanto, sempre será possível, e quase sempre 

necessário em um plano de recursos hídricos, projetar-se as análises realizadas com 

outros tipos de regionalização, sobre a regionalização mais vinculada ao conceito de 

bacia hidrográfica.  

Esta introdução é realizada para justificar um novo tipo de regionalização que será 

adotado neste diagnóstico integrado, o das Regiões Homogêneas quanto aos preceitos 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (RHGRH), em conjunto com as Unidades de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH). No item 3.1.3 serão realizadas 

as projeções das RHGRH sobre as UPGRH, permitindo um aprofundamento desejável 

nas análises que conformam o planejamento e a gestão da bacia do Camaquã, como 

será visto. 

3.1.1 UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (UPGRHS) 

A divisão da bacia hidrográfica do Camaquã em Unidades de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos, permite a segmentação dos estudos deste plano para fins de análise 

e apresentação. Nas UPGRHs definidas serão espacializadas as informações e a meto-



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

10 

dologia para análise destas informações, possibilitando identificar os principais conflitos 

de uso de ocupação do solo que impactam os recursos hídricos e sobre a biodiversida-

de do local, planejar ações para mitigações destes impactos. Esta divisão será utilizada 

em todas as fases deste plano, tendo por finalidade orientar e fundamentar a imple-

mentação dos instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos, inclu-

indo a outorga de direitos de uso de água - e a atuação do Sistema Estadual de Recur-

sos Hídricos. 

A delimitação proposta das UPGRH é apresentada na Figura 3.4, sendo constituída 

por: 

 UPGRH do Baixo Camaquã-Duro: agrega as bacias hidrográficas do baixo rio 

Camaquã e do arroio Duro, conectadas hidraulicamente, e abrangendo áreas 

dos municípios de Arambaré, Camaquã, Canguçu, Chuvisca, Cristal e São Lou-

renço do Sul. Possui área de 3.898,3 km². 

 UPGRH do Médio Camaquã: abrangendo áreas dos municípios de Amaral Ferra-

dor, Barão do Triunfo, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canguçu, Chuvisca, Cristal, 

Dom Feliciano, Encruzilhada do Sul, Piratini, Santana da Boa Vista e São Jerô-

nimo. Possui área de 7.146,8 km²; 

 UPGRH do Alto Camaquã: abrangendo áreas dos municípios de Bagé, Caçapava 

do Sul, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Piratini, 

Santana da Boa Vista e São Gabriel. Possui área de 7.363,4 km²; 

 UPGRH do arroio Velhaco: bacias hidrográficas do arroio Velhaco e dos rios 

afluentes à laguna dos Patos ao norte da UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, co-

mo a do arroio Teixeira, abrangendo áreas dos municípios de Arambaré, Barão 

do Triunfo, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Sentinela do Sul e 

Tapes. Possui área de 1.732,6 km²; 

 UPGRH do arroio Turuçu: bacias hidrográficas do arroio Turuçu e dos demais 

arroios afluentes à laguna dos Patos ao sul da UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, 

incluindo o arroio São Lourenço, abrangendo áreas dos municípios de Arroio do 

Padre, Camaquã, Canguçu, Pelotas, São Lourenço do Sul e Turuçu. Possui área 

de 1516,0 km².
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3.1.2 REGIÕES HOMOGÊNEAS QUANTO AOS PRECEITOS DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS - RHGRH 

O objetivo deste outro tipo de regionalização é configurar espacialmente as regiões da 

bacia hidrográfica nas quais ... 

1. as condições naturais, como relevo, clima, vegetação, relevância ambiental e  

2. o tipo de ocupação antrópica, que resultou em determinado uso do solo e presença 

de infraestrutura hídrica,  

... levam ao estabelecimento de determinados problemas de recursos hídricos, atuais 

ou potenciais, e que merecem focos e abordagens distintas para as suas soluções no 

marco do Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isto significa que em algumas regiões - 

que não necessariamente são contidas nos limites de uma mesma bacia hidrográfica - 

os problemas gerenciais vinculados às águas podem estar mais atrelados ao aumento 

das disponibilidades naturais, em outras à melhoria da qualidade; em algumas, as 

questões ambientais estão mais presentes, em outras podem ser identificados ameaças 

importantes que devem ser prevenidas, ou oportunidades de desenvolvimento que 

podem estruturar a economia regional, etc. E o Gerenciamento de Recursos Hídricos 

deve considerar estas especificidades regionais. Um exemplo deste conceito será apli-

cado à bacia hidrográfica do Camaquã e mais bem será compreendido com a sua apre-

sentação. 

Para mais bem subsidiar a definição dessas RHGRH foi de fundamental relevância do 

Zoneamento Ambiental da Silvicultura (FEPAM, 2010 a e b), em especial a delimitação 

das Unidades de Paisagem Natural (UPN). Verificou-se que tendo por base os preceitos 

do Gerenciamento de Recursos Hídricos e, portanto, as ênfases e instrumentos que 

mais bem se aplicam em diferentes regiões, a bacia hidrográfica do Camaquã pode ser 

dividida esquematicamente em 4 regiões, ilustradas no mapa da Figura 3.5.  

 RHGRH da Campanha; 

 RHGRH da Escarpa Oriental; 

 RHGRH das Terras Baixas; 

 RHGRH Litorânea. 
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As três primeiras RHGRH tiveram seus limites vinculados aos limites das Unidades de 

Paisagem Natural do Zoneamento Ambiental da Silvicultura elaborado pela Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) em 2010. As características de cada uma, e 

que justificam as suas definições, devido a diversidade de problemas de gerenciamento 

de recursos hídricos, são: 

RHGRH da Campanha  

Ampla região que se insere na parte alta da bacia, mais preservada, com relevo aci-

dentado em certas partes e, em outras, com as características de savana, própria do 

bioma Pampa, cujo uso principal é a agropecuária extensiva e a silvicultura; a região 

apresenta vocações turísticas bem evidentes, baseadas na valorização da cultura, pai-

sagem e nos acidentes geológicos existentes: formações geológicas, cânions, etc. Além 

desta, apresenta vocação para minerações, incluindo entre outros minerais o ouro, o 

cobre, o chumbo e o zinco.  

O ouro e o cobre foram explorados em épocas pregressas e os impactos que causaram 

foram uma das razões para criação do Consórcio Intermunicipal de Defesa do rio Ca-

maquã – CIDERCA, em 1991, que deu origem ao atual Comitê da bacia hidrográfica, a 

partir de 1997. O zinco e o chumbo fazem parte do Projeto Santa Maria, localizado nas 

antigas Minas de Camaquã, cuja licença prévia foi requerida pela Mineração Santa Ma-

ria Ltda. (Votorantim Metais Ltda.) à FEPAM em 2014 (Processo FEPAM no. 002190-

0567/14-0), tendo sido considerado de porte excepcional e com alto potencial poluidor. 

A principal preocupação do gerenciamento de recursos hídricos desta região será a 

proteção da qualidade das águas para a preservação das características que suportam, 

mantém e valorizam as vocações regionais, dentro de uma visão de desenvolvimento 

endógeno (BORBA, 2011). A prevenção das poluições urbana e rural, causadas por 

esgotos não tratados, domésticos e animais, respectivamente, e o controle da poluição 

originária da mineração, são os focos principais a serem adotados.  

Na sua delimitação foram adotadas as Unidades de Paisagem Natural PS2, PS3, PS5 e 

PS6 do Zoneamento Ambiental da Silvicultura. 
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RHGRH da Escarpa Oriental  

Região bastante alterada, com relevo acidentado, susceptível à erosão, tendo por prin-

cipal atividade econômica a silvicultura e a agropecuária extensiva, com destaque para 

a fumicultura. Nesta região se encontram os principais eixos que possibilitam a implan-

tação de reservatórios de regularização, como o da barragem do Arroio Duro, já im-

plantado, e outros ainda em implantação ou estudos; desta forma, uma das principais 

preocupações gerenciais desta RHGRH é relacionada à proteção dos solos de forma a 

evitar as suas erosões e posterior assoreamento de rios e reservatórios, e a considera-

ção dos impactos desses reservatórios, e as formas de suas compensações.  

Também são relevantes as questões de qualidade de água, a jusante das aglomera-

ções humanas, de animais e de lavouras, especialmente aquelas que não atendam aos 

preceitos legais de utilização de agroquímicos. Poderão também existir problemas de 

quantidade de água, a serem identificados nos balanços hídricos a serem futuramente 

realizados neste plano. Esta RHGRH é delimitada pela Unidade de Paisagem Natural 

PS4 do Zoneamento Ambiental da Silvicultura. 

RHGRH das Terras Baixas 

Caracterizada pela existência de planossolos em grande parte, propiciando a irrigação, 

especialmente do arroz, principal uso de água dessa região, em conjunto com abaste-

cimento público, industrial e para a pecuária. É a região onde ocorrem os principais 

conflitos de uso de água na bacia do Camaquã, com destaque negativo para a UPGRH 

do arroio Velhaco. Questões tanto de suprimento hídrico, quanto de qualidade de água 

são supervenientes, pois oferecem restrições ao seu crescimento econômico. Esta 

RHGRH é delimitada pela Unidade de Paisagem Natural PL4 do Zoneamento Ambiental 

da Silvicultura. 

RHGRH Litorânea 

Região litorânea, frente à laguna dos Patos, tendo como principal uso da água o turis-

mo e abastecimento público, especialmente na estação de veraneio; o sistema de la-

gunas, e pontais que ali se desenvolve, além de apresentar grande relevância ambien-

tal, também forma um bloqueio à ocupação antrópica de parte desta costa, mantendo-

a preservada em amplos trechos. Além das questões ambientais de preservação dos 
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sistemas lagunares e pontais, o Gerenciamento de Recursos Hídricos nesta região deve 

considerar o adensamento dos empreendimentos habitacionais e turísticos, que podem 

alterar o fluxo das águas nesta região de topografia plana, ocasionando inundações, 

que são frequentes nas principais cidades nela existentes. Também, a questão da polu-

ição hídrica de origem urbana se apresenta com destaque, com risco de comprometer 

uma das principais atividades regionais que demandam águas de qualidade: a recrea-

ção de contato primário na laguna dos Patos. Por outro lado, os problemas de assore-

amento dos cursos de água, que têm origem nas RHGRH a montante, ocasionam pro-

blemas de acesso de embarcações à laguna dos Patos, algo a ser também equaciona-

do.  

Esta RHGRH é, como a das Terras Baixas, delimitada pela Unidade de Paisagem Natu-

ral PL4 do Zoneamento Ambiental da Silvicultura. 

Verifica-se, portanto, nesta breve análise, as diferenças de enfoque que o Gerencia-

mento de Recursos Hídricos deve adotar em cada RHGRH, mesmo quando elas se en-

contram na mesma bacia hidrográfica, como, por exemplo, a do rio Camaquã, que 

corre por todas elas. 

Os planos de recursos hídricos adotam regionalizações tendo por base os limites das 

bacias hidrográficas, algo que é natural, haja vista a que as relações causa-efeito que 

envolvem águas superficiais estão contidas nesses limites. De acordo com isto, foram 

propostas no item anterior as 5 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídri-

cos – UPGRH a serem adotadas neste plano. Esta regionalização tendo por base os 

preceitos de Gerenciamento de Recursos Hídricos não colide, nem reduz a relevância 

da regionalização das UPGRHs. Ela a complementa. 

3.1.3 PROJEÇÃO DAS RHGRHS SOBRE AS UPGRHS 

A projeção das RHGRHs sobre as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos - UPGRHs é apresentada na Figura 3.6. O Quadro 3.2 apresenta a área de 

cada RHGRH localizada nos limites de cada UPGRH, em km2, enquanto o Quadro 3.3 

faz o mesmo, em percentuais da área total da RHGRH.  
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Quadro 3.2 – Áreas das RHGRH situadas em cada UPGRH (km2) 

UPGRH 

RHGRH 

Litorâneas 
Das Terras 

Baixas 
Da Escarpa 

Oriental 
Da Campa-

nha 

Baixo Camaquã-Duro 150,2 1656,5 2112 - 

Médio Camaquã - 1,1 3259,3 3900,0 

Alto Camaquã - - 13,7 7391,5 

Arroio Velhaco 208,1 681,7 777,0 - 

Arroio Turuçu 87,3 333,0 1085,7 - 

TOTAL 445,6 2.672,3 7.247,7 11.291,5 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

Quadro 3.3 – Áreas das RHGRH situadas em cada UPGRH (%) 

UPGRH 

RHGRH  

Litorâneas 
Das Terras 

Baixas 
Da Escarpa 

Oriental 
Da Campa-

nha 

Baixo Camaquã-Duro 33,70% 61,99% 29,14% -  

Médio Camaquã  - 0,04% 44,97% 34,54% 

Alto Camaquã  -  - 0,19% 65,46% 

Arroio Velhaco 46,71% 25,51% 10,72%  - 

Arroio Turuçu 19,59% 12,46% 14,98%  - 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

Portanto, os preceitos de gerenciamento de recursos hídricos da RHGRH da Campanha 

se aplicam à toda UPGRH do Alto Camaquã e à maior parte da UPGRH do Médio Ca-

maquã, com exceção de uma parte a nordeste dessa UPGRH, onde se encontram as 

sedes do município de Amaral Ferrador. Nessa parte, que engloba também as sedes 

municipais de Sentinela do Sul, Chuvisca, Cristal, Arroio do Padre (no divisor da bacia) 

acha-se a RHGRH da Escarpa Oriental, que se prolonga pelas UPGRHs do arroio Velha-

co, do Baixo Camaquã-Duro, e do arroio Turuçu. A RHGRH das Terras Baixas também 

se prolonga na parte mais oriental dessas três UPGRH, o mesmo ocorrendo com a 

RHGRH Litorânea, que se encontra na franja litorânea da laguna dos Patos. 

3.2 Variáveis abióticas 

As variáveis abióticas de maior relevância para os recursos hídricos são o clima, a geo-

logia, a geomorfologia e a pedologia. Elas, em conjunto com a ações antrópicas, con-

formam os processos erosivos e sedimentológicos, e também a qualidade das águas, 

aspectos que serão considerados neste item. 
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3.2.1 CLIMA 

A análise climática visa caracterizar o comportamento das características climáticas da 

região, assim como seus padrões de variação ao longo do ano. Segundo a classificação 

de Köppen, o clima no Rio Grande do Sul é caracterizado por dois tipos: o Cfa, ou sub-

tropical, e Cfb, ou temperado. A bacia hidrográfica do Camaquã está inserida apenas 

no tipo Cfa subtropical.  

ROSSATO (2011) sugere em seu estudo uma análise mais regional e resume o clima 

do Rio Grande do Sul em 4 regiões subtropicais. A bacia hidrográfica do Camaquã está 

inserida nos tipos Subtropical I/Ia (pouco úmido com inverno frio e verão fresco) e 

Subtropical II (medianamente úmido com variação longitudinal das temperaturas mé-

dias). 

O Quadro 3.4 mostra um resumo das fontes das informações que foram utilizadas 

para realizar a caracterização dos parâmetros climatológicos da bacia hidrográfica do 

Camaquã. 

Quadro 3.4 – Fonte de informações para o estudo climatológico da bacia do 
Camaquã 

Autores Título Resumo das informações disponíveis 

Agência Nacional de 
Águas (ANA) 

Portal Hidroweb 
(Período: 1977-

2006) 

Dados de 14 postos pluviométricos da bacia hidro-
gráfica e do seu entorno, com pelo menos 30 anos 
seguidos com praticamente todos os meses com 

dados, para todos os anos 

Instituto Nacional de 
Meteorologia (IN-

MET) 

Normais Climatoló-
gicas do Brasil (Pe-
ríodo: 1961-1990) 

Normais climatológicas mensais de precipitação, 
temperatura, evaporação, umidade relativa e ventos 
de 5 estações (Nem todas elas possuem dados para 

todos os parâmetros estudados)  

Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuá-

ria (EMBRAPA) 

Normais Climatoló-
gicas (Período: 

1957-1984) 

Normais climatológicas mensais de evapotranspira-
ção radiação solar e horas de sol para 2 estações 

Fonte: Indicadas no quadro.  
 

A bacia do Camaquã, assim como o estado do Rio Grande do Sul em geral, caracteriza-

se por ser uma região com boa disponibilidade hídrica e com uma distribuição uniforme 

das chuvas durante o ano, sem uma estação seca bem definida. Isto é, há precipita-

ções durante todos os meses do ano e não existe grande diferença quantitativa entre o 

mês mais seco e o mais chuvoso (SOTÉRIO et al, s.d.) 
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As temperaturas médias mensais na bacia hidrográfica do Camaquã indicam clima com 

estações bem definidas. Ou seja, inverno com temperaturas baixas, verão com tempe-

raturas altas, outono e primavera com temperaturas amenas.  

Assim como as temperaturas, a umidade relativa é muito parecida em todas as esta-

ções, e segue uma tendência muito similar, marcada pelas diferentes estações do ano, 

com maior umidade no inverno, período mais seco no verão, e valores intermediários 

na primavera e no outono. Nos meses de inverno, junho a agosto, a média da umidade 

relativa é de 80%, enquanto que no verão, dezembro a fevereiro, a média é de 72%. 

A primavera é um pouco mais seca que o outono, com 74% e 77% respectivamente.  

A evaporação segue a mesma tendência das temperaturas e da intensidade dos ven-

tos, ou seja, médias menores nos meses de inverno e maiores nos meses de verão.  

A radiação solar e número de horas de sol seguem o mesmo comportamento ao longo 

do ano, com valores mais altos no verão (dezembro a fevereiro), mais baixos no inver-

no (junho a agosto) e intermediários na primavera (setembro a novembro) e outono 

(março a maio). 

A evapotranspiração média da bacia para os meses de verão é de 110,8 mm, as do 

outono e da primavera são respectivamente 67,4 e 65,8 mm, e o inverno tem o menor 

valor, com média de 33,1 mm. 

O balanço hídrico disponibilizado pela EMBRAPA (2015b) para estações do entorno da 

bacia hidrográfica do Camaquã indica que existem excessos hídricos durante quase 

todo ano, com déficits no verão. Isto se refere às médias das condições hidrológicas, 

não devendo ser interpretado que não possam existir problemas de déficits hídricos 

antes e após o verão, nem que as condições de deficiência hídrica sejam da grandeza 

apresentada. Ou seja, sendo uma média, deve ser entendida como tal, e observando-

se que existem extremos máximos e mínimos nos quais as condições podem ser alte-

radas substancialmente. 

3.2.2 GEOLOGIA 

A bacia hidrográfica do Camaquã é a maior bacia localizada na área conhecida como 

Escudo Sul-Riograndense, possuindo uma grande diversidade litológica. Nesta forma-

ção geológica ocorrem as rochas mais antigas do Rio Grande do Sul. Esta bacia apre-
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senta uma variada associação de rochas, que podem ser representadas pelas rochas 

magmáticas e metamórficas do Escudo Sul-riograndense, de idades paleoproterozócas 

e neoproterozóicas; rochas sedimentares, vulcanogênicas e magmáticas, de idades 

neoproterozóicas e paleozóicas; rochas sedimentares gonduânicas correlativas à bacia 

do Paraná, de idades permo-carboníferas a triássicas; rochas vulcânicas de natureza 

basáltica, alcalinas e intrusivas correlatas, de idades jurássico-cretácicas; rochas sedi-

mentares de idade cretácica; e sequências sedimentares de idade neógena (terciária-

quaternária).   

Segundo VIERO (2010) a geologia do Rio Grande do Sul é caracterizada pela ocorrên-

cia de diferentes litologias que estão associadas as províncias da Mantiqueira, Paraná e 

Costeira, sendo que na bacia hidrográfica do Camaquã há ocorrência de rochas associ-

adas a essas três províncias geológicas.  

A geologia da bacia hidrográfica do Camaquã foi caracterizada com base no Mapa Geo-

lógico do Estado do Rio Grande do Sul (CPRM, 2010b), na escala 1:750.000, apresen-

tado na Figura 3.7 com legenda simplificada. Uma descrição mais detalhada é mos-

trada na Coluna Estratigráfica do Quadro 3.5. 
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A Província da Planície Costeira é representada por depósitos de sedimentos de idade 

Cenozoica, cuja deposição teve início quando do rompimento do continente Gondwana 

e da formação e abertura do oceano Atlântico. Os processos de transgressão e regres-

são do nível do mar, que ocorreram no período Neógeno, foram responsáveis pela 

formação de diferentes depósitos de sedimentos que deram origem a uma ampla pla-

nície costeira (TOMAZELLI et al, 2007). 

A Província do Paraná é caracterizada por rochas sedimentares e vulcânicas que foram 

depositadas e formadas entre o Permiano e o Cretáceo, sendo que na área da bacia 

hidrográfica do Camaquã há ocorrência de rochas sedimentares (VIERO, 2010). 

A Província da Mantiqueira (descrita primeiramente por ALMEIDA et al, 1977), na regi-

ão sul do Brasil é caracterizada por rochas graníticas, gnássicas, metamórficas e asso-

ciações de rochas sedimentares e vulcânicas. No estado e na área da bacia hidrográfi-

ca, essa província é representada por rochas cristalinas do Escudo Sul-Rio-Grandense e 

por rochas sedimentares e vulcânicas da bacia do Camaquã. 

 



ÉON ERA PERÍODO ÉPOCA LITOTIPOS/AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO

Depósitos Coluvio-aluviais (NQca): conglomerados,arenitos conglomeráticos, arenitos, siltitos e lamitos maciços, ou com laminação plano-paralela e estratificação cruzada acanalada

Depósitos relacionados a barreiras-holocênicas

Q3 Depósito de barreira pleistocênica 3

Q2 Depósito de barreira pleistocênica 2

Q1 Depósito de barreira pleistocênica 1
Depósitos eólicos (Q1e1): : areia quartzosa fina a média, bem arredondada e selecionada, rara laminação plano-paralela ou estratificação cruzada

PROVÍNCIA DO PARANÁ

Suíte Alcalina Passo da Capela (K2λpc): chaminé alcalina de pequeno diâmetro (<300m), constituídas de tefrito, fonolito e fonolito tefrítico, 92.8 a 76.0 Ma K-A

GRUPO PASSA DOIS

Grupo Guatá

GRUPO ITARARÉ
Formação Taciba (C2P1t): - arenito, diamictito, siltito, folhelho, ritmito, conglomerado, ambiente glácio-marinho

BACIA DO CAMAQUÃ
GRUPO GUARITAS
Formação Varzinha (O2vz): conglomerado polimítico, arenito e pelito relacionados a sistemas fluvial e desértico

Formação Pedra Pintada (O1pp): arenito, secundariamente conglomerado e pelito de ambiente desértico com predominância de dunas eólicas

Formação Rodeio Velho (O1βrv): basalto alcalino com derrames tipo pahoehoe, contendo estruturas em corda, tipo aa, tubos de lava e intercalações com arenitos eólicos

GRUPO SANTA BÁRBARA
Formação Pedra do Segredo (NP3ps): ritmito areno-pelítico em camada tabular, arenito e conglomerado, corresponde à um sistema deltaico entrelaçado arenoso de caráter longitudinal

GRUPO CERRO DO BUGIO

GRUPO BOM JARDIM

GRUPO MARICÁ
Formação Arroio América (NP3ma): arenitos e lentes conglomeráticas registrando novo sistema de planícies fluviais de canais entrelaçados

Formação São Rafael (NP3ms): arenito e ritmitos de plataforma marinha rasa dominada por ondas - tempestitos - associados a turbiditos areno-pelíticos da costa afora

Formação Passo da Promessa (NP3m): arenito e lentes conglomeráticas formados em planícies fluviais de canais entrelaçados
PROVÍNCIA MANTIQUEIRA

Granito Jaguari (NP3 γ jg): sieno a monzogranito, localmente porfirítico

Granito Ramada (NP3 γ rm): sieno a monzogranito granular médio

Granito Saibro (NP3 γ sb): sieno a monzogranto, médio a grosso

Granito São Manoel (NP3γsm): monzogranito a granodiorito médio a grosso.

Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul

Suíte Granítica Santo Afonso (NP3γsf): monzogranito e granodiorito médio a grosso, com abundantes xenólitos gnáissicos, foliação protomilonítica em faixas decimétricas localizadas

Granitóide Passo da Mozinha (NP3γpm): sieno a monzogranito porfirítico foliado

Granito Arroio Moinho (NP3γam): sienogranito porfirítico grosso, localmente monzograníto, com foliação milonítica dominante nas bordas
Suíte Granítica Dom Feliciano

Granodiorito Fazenda do Posto (NP3γfp): granodiorito porfirítico médio a grosso, com foliação milonítica incipiente

Gabro Passo da Fabiana (NP3βpf): gabro, hornblenda gabro a troctolito, com níveis estratiformes anortosíticos, de afiliação toleítica (plagioclásio, dois clinopiroxênios, anfibólio e quartzo)

Diorito Capim Branco (NP3βcb): associação de diorito, quartzo-diorito, granodiorito a monzogranito de granulação fina a média, recortada por apófises de sienogranito tipo Serra do Erval

Suíte Granítica Campinas

Suíte Granítica Cordilheira

Granito Quitéria (NP3γqi): monzo a granodiorito porfirítico com foliação na fácies xisto verde superior
Suíte Intrusiva Piquiri

Complexo Metamórfico Vacacaí

Suíte Intrusiva Lagoa da Meia Lua (NP2µlm): diorito, tonalito, granodiorito e monzogranito, granulares fino a médio, meso a melanocráticos cinza

Complexo Metamórfico Porongos

Granitóide Santana da Boa Vista

NP3 γ

Pertita Granito (NP3γla): equigranular médio a grosso com abundante mesopertita, de idade; Sieno Granito (NP3γlas): com bimodalidade textural (grossa a média); Granodiorito (NP3γlagd): seriado a porfirítico 
grosso a fino; Sienogranito (NP3γlasn): híbrido; Monzogranito (NP3γlam): híbrido; Quartzo Monzonito (NP3γlaqm); Monzodiorito Arroio do Jaques (NP3γlaj): variando entre monzodiorito a diorito médio a 
grosso com ortopiroxênio; Monzonito Tapera (NP3γlamz).

Complexo Intrusivo Lavras do Sul

NP3 γ

NP2βam

Domínio de Metagranitóides Porfiríticos (NP2γ1pm): gnaisse granítico a granodiorítico, foliação marcante e deformação de alta temperatura, presença freqüênte de septos de paragnaisses; Septos do 
Embasamento (NP2γpmm): presença de megaxenólitos com cerca de 15 km de extensão, onde incluem-se rochas calcissilicáticas, biotita gnaisses, tonalitos, quartzitos, xistos, mármores e porções migmatíticas

Granito Encruzilhada (NP3γese): monzogranito porfirítico a sienogranito, com variação textural de granular grosso a porfirítico; Facies Pinheiro (NP3γesp): sienogranito com presença subordinada de álcalifeldspato 
granito e monzogranito

Complexo Máfico-Ultramáfico Cerro Mantiqueira (NP2µcm): metamafito, metagabro, serpentinito e metadiorito, xisto magnesiano e ortoanfibolito

Complexo Cambaí - Domínio de ortognaisses (NP2γcbo): onde predominam gnaisses monzogranítico, granodiorítico, tonalítico e trondhjemítico contendo enclaves de anfibolitos , metaultramafitos e metagabros

NP2gar
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Unidade Pelito-Carbonática (PP2psd): quartzitos, detrítico, filitos, xistos pelíticos, lentes de mármores e calcissilicática; Unidade Vulcânica (PP2po): metandesitos e metadacitos associados a rochas vulcanoclásticas 
(metatufos) e sedimentos vulcanogênicos; Unidade Ortognáissica (PP2pgd): tonalito e monzogranito com bandamento gnaissico, deformação plástica, ortognaisse com granada e turmalina como varietais

Monzogranito (PP2γbv): acinzentado, médio a grosso, localmente porfiroblástico; Sienogranito (PP2γbvs): róseo, fino a médio, raramente pegmatóide. ambos intensamente deformados com a geração de proto, orto e 
ultramilonitos, quartzo-milonitos e filonitos. Metamorfismo retrogressivo na fácies anfibolito a xisto verde, intrusivos no Gnaisses Encantadas

Suíte Metamórfica Várzea do Capivarita (PP2vc): gnaisse pelítico e quartzo-feldspático (andaluzita-sillimanita-granada-biotita gnaisse, sillimanita-biotita-plagioclásio gnaisse, até espinélio-cordierita-sillimanita-
granadabiotita gnaisse), com lentes de mármore, calcissilicática e anfibolito intercaladas; exposiçõesreduzidas na forma de xenólitos ou no interior das rochas metagranitóides; metamorfismo de fácies anfibolito superior, 

Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos - gnaisse tonalítico (PP2arr): com xenólitos de paragnaisses, cortado por apófises de granodiorito leucocrático dobrado, G2 - e intrudido por trondhjemito grosso a 
pegmatóide, todo o conjunto metamorfizado na fácies anfibolito superior
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PP2

Gnaisses Encantadas (PP2e): ortognaisse com bandamento marcado por alternância de bandas trondhjemíticas, tonalíticas e granodioríticas, localmente recortado por lentes de anfibolito, freqüentemente 
milonitozados, com metamorfismo da fácies anfibolito

PP2e

po pgd

PP2γbvsPP2γbv

NP2µlm

NP2γcbo

NP2µcm

NP2γpmmNP2γ1pm

psd

Complexo Granito-Gnaissico Bagé (NP2γ1cgb): ortognaisses e granitóides monzo a granodioríticos foliados, com megaxenólitos de rochas supracrustais

Formação Arroio Marmeleiro (NP2gar): metarenito, metapelito e quartzito no fácies xisto verde

Formação Arroio Mudador (NP2βam): derrames de lava básica (basalto) em regime subaqüoso, estruturas de lavas, intercaladas de forma subordinada a pelitos, todo o conjunto metamorfizado na fácies xisto verde 
inferior

vcv vcs

Unidade Vulcânica (NP2vcv): metandesito, metatufo, metavulcanoclástica e níveis de sedimentos vulcanogênicos metamorfizados nas fácies xisto verde a anfibolito; Unidade Vulcano-sedimentar (NP2vcs): 
constituída por xistos provenientes de metapelito, grafita xisto, quartzitos, anfibolito e níveis de metavulcânicas intermediárias, todo o conjunto metamorfizado na fácies xisto verde superior a anfibolito

NP2

cfco cj
Granito Cordilheira (NP3 γ co): muscovita-biotita leucosienito a monzogranito, texturalmente granoblástico médio, apresentando porções porfiríticas a pegmatóides, com percentagens variáveis de turmalina e granada 
como varietal e foliação milonítica pronunciada; Granito Francisquinho (NP3 γ cf): sieno a granodiorito porfiroblástico, apresentando fábrica magmática e deformacional superimpostas, sendo comun a presença de 
encraves de paragnaisses; Granito Porfiróide Chácara São Jeronimo (NP3 γ cj): leucogranito cinza, porfiróide, mineralogia peraluminosa, fábrica metamórfica deformacional na fácies xisto verde superior

NP3 γ qi

NP3γpqa Sienito Arroio do Silva (NP3γpqa): quartzo-dioritos, quartzo-monzonitos e quarrtzo-sienitos leuco a mesocráticos, fino a médios, com estruturas de fluxo marcada dominantemente pela orientação de cristais de 
anfibólios

NP3 γ co

Fácies Serra do Erval (NP3γdfe): sienogranito constituindo grosseiramedfee alinhados a NE-SW; Fácies Cerro Grande (NP3γdfc): monzogranito variando entre porfirítico grosso a granulare homogêneo, englobando 
encraves granodioríticos a tonalíticos

NP3 β cb

NP3 β pf

NP3 γ fp

cac caf Granito Campinas (NP3γcac): stock de composição monzogranítica a granodiorítica, leuco a mesocrático fino a médio, localmente porfirítico; Fácies Figueiras (NP3γcaf): sienogranito a muscovita, leucocrático rosado 
a esbranquiçado, médio a grosso.

NP3 γ

NP3 γ ca

ese esp

NP3 γ am

NP3 γ pm

NP3 γ sf

dfe dfc

lamz

NP3 γ sm

laj

NP2γ1cgb

la las lagd

lamlasn laqm

hip
Formação Hilário - Fácies Coerente (NP3 β hic): contendo derrames de traquibasaltos a traquiandesitos, sucedendo-se andesito, localmente dacito e intrusivas representadas por domos de lamprófiros 
espessartíticos e de monzonitos e quartzomonzonitos; Fácies Particulada (NP3 β hip): onde intercalam-se aos derrames, depósitos piroclásticos relacionados a queda e fluxo, com tufos lapilíticos, tufos, brechas e 
ignimbritos, seguidos de depósitos sedimentares vulcanogênicos

NP3m

NP3ms

NP3ma

Formação Rio Bonito (P1rb): arcóseo, siltito, siltito carbonoso e quartzoarenito, folhelho carbonoso e carvão, tonstein, diamictito com matriz carbonosa e marga, ambiente flúvio-deltaico, litorâneo e marinho 
plataformal

β av

Formação Sanga do Cabral (T1sc): em corpos tabulares ou lenticulares alongados, brecha e conglomerado intraformacional, siltito e raro argilito, ambiente continental, fluvial entrelaçado, contendo fragmentos de 
vertebrados fósseis (anfíbios e répteis), dentre os quais Procolophon Princei, correlacionável à Zona de Lystrosauros da África do Sul.
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granulos dequartzo e seixos arredondados de granito e quartzo, ambiente continental
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Formação  Acampamento Velho (NP3 α av): vulcanismo bimodal de característica alcalino comendiítica, constituído por derrames de riolitos alcalinos a peralcalinos; Fácies Coerente (NP3 β av): constituída por 
derrames andesíticos, traquitos, basaltos mugearíticos e depósitos piroclásticos básicos, acompanhado de intrusivas representadas por diques de sienitos e monzodioritos; Fácies Particulada (NP3 α avp): com 
depósitos de fluxos piroclásticos, brechas, tufos, tufos lapilíticos e ignimbritos; Formação Santa Fé (NP3sf): conglomerado aluvial rico em clastos vulcânicos e plutônicos de composição ácida, que grada verticalmente 
para arenito e ritmito areno-pelítico, deposição e, ambiente aluvial e deltaico

NP3 γ jg

NP3 γ sb

NP3 γ rm

NP3sl Formação Serra dos Lanceiros (NP3sl): ritmito areno-pelítico a conglomerático em camadas tabulares, arenito e conglomerado relacionados a um sistema deltaico entrelaçado de natureza transversal

Formação Rio do Rasto (P3T1rr): pelito e arenito com dominância de camadas tabulares ou lenticulares muito estendidas, ambiente lacustre (Mb. Serrinha); siltito tabular, arenito fino tabular ou lenticular, ambiente 
lacustre, deltáico, eólico e raros depósitos fluviais (Mb. Morro Pelado

Formação Palermo (P1p):  siltito, siltito arenoso, arenito fino a muito fino e folhelho, lentes de arenito grosso e conglomerado com seixos discóides, ambiente marinho de costa-afora com influência de tempestades

Quadro 3.5 – Coluna estratigráfica da bacia hidrográfica do Camaquã

Fonte: CPRM, 2010b
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A região da Província da Mantiqueira é representada por rochas cristalinas do Escudo 

Sul-Rio-Grandense e por rochas sedimentares e vulcânicas da bacia do Camaquã. As 

rochas cristalinas do Escudo Sul-Riograndense são representadas principalmente por 

rochas ígneas graníticas que são intrusivas em rochas metamórficas. As rochas meta-

mórficas são representadas por gnaisses ortoderivados, rochas máfico-ultramáficas, 

xistos e mármores de composição metapelítica. As idades, origens e evolução dessas 

rochas são diversas, sendo condicionadas pela ocorrência de diferentes processos tec-

tônicos (VIERO, 2010). Segundo VIERO (2010), as rochas dos complexos metamórficos 

são as mais antigas do escudo e possuem idade Paleoproterozóica. 

3.2.3 GEOMORFOLOGIA 

Na bacia hidrográfica do Camaquã há ocorrência de dois grandes domínios geomorfo-

lógicos: Planalto Sul-Riograndense e a Planície Costeira Gaúcha (VIERO, 2010). A Fi-

gura 3.8 mostra o Mapa Geomorfológico que foi construído tendo como base o Mapa 

Geomorfológico da Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul (CPRM, 2010c). 

O Domínio do Planalto Sul-rio-grandense é caracterizado por um arqueamento 

crustal que deu origem a um planalto desnudado de formato dômico (VIERO, 2010). 

Segundo HERMANN e ROSA (1990) o rio Camaquã é a principal drenagem que corta o 

domínio do Planalto Sul-Riograndense, apresentando um padrão de drenagem dendrí-

tico a sub-dendrítico. O relevo caracteriza-se pela formação de saliências, cristas e bar-

ras de relevo dobrado. Nas áreas de maior altitude há ocorrência de colinas e topos 

aplainados.  

Os padrões de relevo que estão associados a esse domínio, na área da bacia hidrográ-

fica do Camaquã, são diversos, sendo que predominam são apresentados no Quadro 

3.6: 
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Quadro 3.6 – Padrões de relevo associados ao Domínio do Planalto Sul-
Riograndense predominantes na bacia hidrográfica do Camaquã 
Padrão de 

relevo 
Caracterização 

Morros e 
Serras Bai-
xas (R4b) 

São morros convexo-côncavos dissecados e topos arredondados, morros de 
topo tabulares, característico das chapadas intensamente dissecadas. Os des-
níveis podem oscilar entre 80 e 200 m, com inclinações de vertentes de 15º a 
35º. Tem sua ocorrência na UPGRH do Alto Camaquã 

Colinas Dis-
secadas e 
Morros Bai-
xos (R4a2) 

Relevo de colinas dissecadas, com vertentes convexo-côncavas e topos arre-
dondados ou aguçados. Sistema de drenagem principal com deposição de 
planícies aluviais restritas ou em vales fechados. A amplitude de relevo varia 
entre 30 e 80 metros, com inclinação de vertentes de 5º a 20º. Tem sua ocor-
rência nas UPGRHs do Alto Camaquã, do Médio Camaquã, do Baixo Camaquã-
Duro e do Arroio Velhaco 

Colinas Am-
plas e Sua-
ves (R4a1) 

Apresenta relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes convexas e to-
pos amplos, de morfologia tabular ou alongada. A amplitude do relevo varia 
de 20 a 50 metros, com inclinação das vertentes de 3º a 10º. Tem sua ocor-
rência na UPGRH do Alto Camaquã, nos municípios de Hulha Negra e Pinheiro 
Machado 

Planaltos e 
Baixos Pla-
tôs (R2b1) 

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os terrenos adjacentes, pouco 
dissecadas em formas tabulares. Amplitudes de relevo variando até 20 metros, 
com vertentes inclinadas de 2º a 5º. Ocorre na UPGRH do Alto Camaquã, nos 
municípios de Lavras do Sul, Bagé e Hulha Negra. É uma região caracterizada 
por relevos com baixo a médio grau de dissecação, caracterizados pela pre-
sença de colinas e morros amplos (denominados de coxilhas), vertentes sua-
ves a moderadas e altitudes variando entre 150 e 600 m, com desníveis que 
podem superar os 200 m (VIERO, 2010). Os diferentes padrões de relevo se 
desenvolveram sobre rochas do Escudo Sul-rio-grandense e da bacia do Ca-
maquã (VIERO, 2010) 

Tabuleiros 
(R2a1) 

Relevo de degradação em rochas sedimentares, com formas suavemente dis-
secadas, com topos planos e alongados e vertentes retilíneas, com vales em 
forma de “U”. A amplitude do relevo pode variar entre 20 e 50 metros, com 
inclinações de vertentes que podem chegar a 25º. Ocorre nas UPGRHs do Alto 
Camaquã e do Médio Camaquã, nos municípios de Piratini, Santana da Boa 
Vista, Canguçu e Amaral Ferrador 

Planaltos 
(R2b3) 

Relevo de degradação. São superfícies mais elevadas que os terrenos adjacen-
tes, com formas tabulares ou colinas amplas. Sistema de drenagem principal 
com fraco entalhamento. Esta feição ocorre no extremo noroeste da bacia do 
Camaquã na UPGRH do Alto Camaquã, no município de Lavras do Sul 

Superfícies 
Aplainadas 
Conservadas 
(R3a1) 

Relevo de aplainamento, onde as superfícies são planas a levemente ondula-
das. Sua ocorrência na bacia do Camaquã é restrita em uma área da UPGRH 
do Alto Camaquã no município de Caçapava do Sul 

Fonte: VIERO, 2010. 
 

O Domínio da Planície Costeira é caracterizado por um conjunto de ambientes de-

posicionais de origem diversa (marinhas, eólica, lagunar e fluvial) que pode ser dividido 

em duas unidades principais que são: Planície Costeira Externa e Planície Costeira In-

terna. Na área da bacia hidrográfica do Camaquã há ocorrência de unidades geomorfo-

lógicas que fazem pare do segmento Planície Costeira Interna (JUSTUS et al 1986). As 

feições encontradas são apresentadas no Quadro 3.7: 
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Quadro 3.7 – Padrões de relevo associados ao Domínio da Planície Costeira 
predominantes na bacia do Camaquã 

Padrão de 
relevo 

Caracterização 

Terraços La-
gunares 
(R1b2) 

Relevo de agradação. São superfícies bem drenadas, de relevo plano a le-
vemente ondulado. São paleoplanícies de inundação que estão em nível 
mais elevado que o das planícies lagunares ou fluvio-lagunares atuais e 
acima do nível das cheias sazonais. Tem sua ocorrência nas UPGRHs do 
Baixo Camaquã-Duro, do Arroio Velhaco e do Arroio Turuçu 

Planícies Flu-
viomarinhas 
(R1d) 

Zona de acumulação atual. São superfícies planas, de interface com os sis-
temas deposicionais continentais e marinhos, estão localizadas entre os 
terraços lagunares e a Laguna dos Patos. São terrenos muito mal drenados, 
inundáveis, com influência de refluxo de marés. Tem sua ocorrência nas 
UPGRHs do Baixo Camaquã-Duro, do Arroio Velhaco e do Arroio Turuçu 

Planícies Flu-
viais ou Fluvio-
Lacustres 
(R1a) 

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos arenoargilosos a argi-
loarenosos, com gradientes suaves e convergentes aos cursos de água prin-
cipais. Ocorrem nas UPGRHs do Alto Camaquã, do Médio Camaquã e do 
Baixo Camaquã-Duro, junto à calha do rio Camaquã 

Campo de 
Dunas (R1f) 

Apresentam relevo de agradação. É uma zona de acumulação atual ou su-
batual. São os depósitos arenoquartzosos, depositados por ação eólica lon-
gitudinalmente à linha de costa, as vezes desprovidos de vegetação e que 
estão localizados nas margens da Laguna dos Patos. Ocorre nas UPGRHs do 
Arroio Velhaco, do Baixo Camaquã-Duro e do Arroio Turuçu 

Vertentes 
Recobertas 
por Depósitos 
de Encosta 
(R1c) 

Chamados também de cones de tálus, são superfícies deposicionais consti-
tuídas por depósitos de encosta. Estão localizadas entre as rochas do emba-
samento cristalino. Ocorrem na UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, nos muni-
cípios de Amaral Ferrador e Cristal 

Fonte: VIERO, 2010.  
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3.2.4 SOLOS E APTIDÃO DOS SOLOS PARA AGRICULTURA E PARA IRRIGAÇÃO 

A caracterização dos solos foi realizada com base na informação pedológica completa 

da bacia hidrográfica do Camaquã e disponível na maior escala, que é o levantamento 

pedológico realizado pelo Projeto Radambrasil (BRASIL, 1986). Este apresenta mapa 

de solos em escala 1:1:000.000. Em formato digital está na escala 1:250.000, também 

produzido no âmbito do Projeto Radambrasil e disponibilizado posteriormente (2005).  

Essa publicação caracteriza-se por ser o mapeamento de solos mais detalhado disponí-

vel que recobre toda a extensão da bacia do Camaquã. As unidades de mapeamento 

de solos desse mapa pedológico serviram de base para a classificação da aptidão agrí-

cola das terras e da classificação da aptidão para irrigação, que foram realizadas pela 

reclassificação das unidades de mapeamento de solos. 

Composição taxonômica das unidades de mapeamento de solos  

As unidades de mapeamento de solos ocorrentes na área de estudo são apresentadas 

no mapa da Figura 3.9, como associações de diversas classes de solos, conforme 

descritas no Quadro 3.8 com nomenclatura como consta no mapa original e com a 

nomenclatura ou classificação da classe de solo dominante atualizada segundo SAN-

TOS et al (2013). As siglas ou símbolos usados na identificação das unidades de mape-

amento foram propositalmente mantidos inalterados para que se possa, se necessário, 

correlacionar essa informação com o levantamento de solos de referência (do Projeto 

Radambrasil), informação esta que seria perdida no caso da alteração dessa simbolo-

gia.  

Nas associações de solos que compõe as unidades de mapeamento, a primeira classe 

listada é a dominante e que se encontra em maior extensão e, por isso, foi usada para 

caracterizar a unidade de mapeamento. 
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Quadro 3.8 – Composição das unidades de mapeamento de solos na bacia do 
Camaquã. 

UM Unidade taxonômica principal atualizada Fase de relevo 
Área 
(km2) 

Ae1 
Neossolo Flúvico Ta ou Tb distrófico ou eutrófico 

gleissólico 
Plano 327,9 

Ae2 
Neossolo Flúvico Ta ou Tb distrófico ou eutrófico 

gleissólico 
Plano 193,3 

B Chernossolo Argilúvico órtico típico Ondulado 203,2 

BV1 Chernossolo Háplico órtico típico Plano e suave ondulado 14,8 

PBe1 Argissolo Acinzentado eutrófico típico Ondulado 156,4 

PBe2 
Argissolo Acinzentado eutrófico típico e Argissolo 

Acinzentado distrófico típico 
Ondulado 2,3 

PBPe3 Argissolo Acinzentado eutrófico plintossólico Ondulado 59,7 

PEd4 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Suave ondulado 407,1 

PEd5 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Suave ondulado 22,9 

PLe1 Planossolo Háplico eutrófico arênico Plano 398,4 

PLe2 Planossolo Háplico eutrófico arênico Plano 0,3 

PLS4 Planossolo Nátrico órtico Plano 2668,2 

PVd10 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado e forte ondulado 344,5 

PVd12 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado 37,9 

PVd13 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado 604,5 

PVd14 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado 1265,9 

PVd2 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado e suave ondulado 1130,7 

PVd3 
Argissolo Vermelho-amarelo distrófico típico e eu-

trófico abrúptico 
Ondulado 660,8 

PVd4 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico plintossólico Suave ondulado e ondulado 279,0 

PVd5 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico plintossólico Suave ondulado 1135,7 

PVd6 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Suave ondulado 208,5 

PVd8 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Suave ondulado 296,0 

PVd9 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado a forte ondulado 1935,1 

PVe2 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Suave ondulado 129,9 

PVe3 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado a forte ondulado 553,5 

PVe5 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado e forte ondulado 71,3 

Rd10 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Forte ondulado 634,2 

Rd4 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Ondulado e forte ondulado 3,1 

Rd5 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Ondulado e forte ondulado 124,2 

Rd6 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Ondulado e suave ondulado 721,0 

Rd7 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Ondulado 238,2 

Rd8 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Ondulado e forte ondulado 1283,3 

Rd9 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Forte ondulado e montanhoso 610,3 

Re12 Neossolo Litólico Eutrófico típico e distrófico típico Ondulado 1789,4 

Re14 Neossolo Litólico Eutrófico típico e distrófico típico Forte ondulado e montanhoso 1380,2 

Re15 Neossolo Litólico húmico léptico ou típico Ondulado e forte ondulado 324,3 

Re16 Neossolo Litólico húmico léptico ou típico Ondulado e forte ondulado 619,5 

Re21 Neossolo Litólico húmico léptico ou típico Forte ondulado e montanhoso 419,4 

Re22 Neossolo Litólico húmico léptico ou típico Forte ondulado e montanhoso 149,3 

Re5 Neossolo Litólico húmico léptico ou típico Ondulado a forte ondulado 253,0 

Fonte: BRASIL, 1986 e SANTOS et al, 2013. 
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O Quadro 3.9 sintetiza a ocorrência dos tipos de solos ao nível de subordem (nas 

ordens mais expressivas) ou de ordem na bacia hidrográfica do Camaquã e suas 

UPGRHs. 

 

Quadro 3.9 – Síntese da ocorrência dos principais tipos de solos a nível de 
subordem ou de ordem na bacia hidrográfica do Camaquã. 

 
UPGRH 

Áreas (km2 
ou %) 

Tipo de Solo 

Argissolos 
Acinzentados 

Argissolos 
Vermelho-
Amarelos 

Chernossolos 
Neossolos 
Flúvicos 

Neossolos 
Litólicos 

Planossolos 

Alto Ca-
maquã 

Área (km2) 58,3 2124 216,6 4 4863,3 131,5 

Área (%) 0,8 22,3 2,9 0,1 65,7 1,8 

Médio 
Camaquã 

Área (km2) 152,9 3503 - 40,9 3164,6 280,6 

Área (%) 2,1 32,8 - 0,6 44,2 3,9 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Área (km2) - 1888,5 - 243,2 125,5 1561,9 

Área (%) - 32,5 - 6,2 3,2 39,9 

Arroio 
Velhaco 

Área (km2) - 696,5 - 158,3 136,6 630,2 

Área (%) - 29,5 - 9,5 8,2 37,9 

Arroio 
Turuçu 

Área (km2) 2,9 786,8 - 68,9 196,6 423,5 

Área (%) 0,2 34,3 - 4,6 13,1 28,1 

Bacia do 
Camaquã 

Área (km2) 216,6 9096 216,6 519,8 8554,6 3053,7 

Área (%) 1 42 1 2,4 39,5 14,1 

Fonte: BRASIL, 1986 e SANTOS et al, 2013 e Gama Engenharia.  
 

Destaca-se a dominância de Neossolos Litólicos nas UPGRH Alto Camaquã e Médio 

Camaquã, que são áreas com solos rasos e localizados em relevo mais declivoso. As 

UPGRH do arroio Turuçu, Arroio Velhaco e Médio Camaquã são as que apresentam as 

maiores áreas de solos Argissolos, que são os solos mais profundos e localizados em 

relevo menos declivoso, com as melhores aptidões agrícola e para irrigação. Nas 

UPGRH do arroio Turuçu, Arroio Velhaco e Baixo Camaquã-Duro apresentam também 

expressivas áreas de Planossolos localizados em áreas mal drenadas e em relevo pla-

no. 

Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras  

A metodologia de Classificação da Aptidão Agrícola das Terras encontra-se detalhada 

no Anexo 11.1 do Relatório de Diagnóstico da Bacia (RT3). A avaliação das classes de 

aptidão agrícola das terras e, dos grupos e subgrupos é feita através do estudo compa-

rativo entre os graus de limitação atribuídos às terras, relacionados com os níveis de 

manejo A, B e C. Assim, a classe de aptidão agrícola das terras, de acordo com os dife-

rentes níveis de manejo, é obtida em função do grau limitativo mais forte. O mapa de 

aptidão agrícola das terras é apresentado na Figura 3.10.   
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O Quadro 3.10 apresenta os grupos e subgrupos de aptidão agrícola das terras e o 

tipo de utilização indicado para cada um. 

Quadro 3.10 – Áreas ocupadas pelas classes de aptidão agrícola na bacia do 
Camaquã 

Grupo Subgrupo Classe 
Tipo de 

utilização indicado 

1 1ABC Boa 

Lavouras 2 2abc Regular 

3 3(abc) Restrita 

4 

4P Boa 

Pastagem plantada 4p Regular 

4(p) Restrita 

5 

5S Boa 

Silvicultura e/ou pastagem natural 

5s Regular 

5(s) Restrita 

5N Boa 

5n Regular 

5(n) Restrita 

6 6 Sem aptidão agrícola Preservação da flora e da fauna 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

O Quadro 3.11 apresenta a distribuição das classes de aptidão agrícola em cada 

UPGRH e na bacia do Camaquã. 

Quadro 3.11 – Áreas ocupadas pelas classes de aptidão agrícola em cada 
UPGRH 

UPGRH 
Classes de aptidão agrícola 

1A(b) 2a(b) 2a(bc) 2ab 2ab(c) 3(a) 4p 5N 

Alto 
Camaquã 

Área (km2) 213,5 1.980,8 58,9 132,5 846,8 0,0 235,6 3.895,2 

Área (%) 2,9 26,9 0,8 1,8 11,5 0 3,2 52,9 

Médio 
Camaquã 

Área (km2) 0,0 2.615,7 150,1 214,4 1.164,9 64,3 1.357,9 1.572,3 

Área (%) 0 36,6 2,1 3 16,3 0,9 19 22 

Baixo Ca-
maquã-Duro 

Área (km2) 0,0 1.925,8 0,0 42,9 249,5 1.551,5 128,6 0,0 

Área (%) 0 49,4 0 1,1 6,4 39,8 3,3 0 

Arroio 
Velhaco 

Área (km2) 0,0 230,4 0,0 0,0 682,6 674,0 128,2 17,3 

Área (%) 0 13,3 0 0 39,4 38,9 7,4 1 

Arroio 
Turuçu 

Área (km2) 0,0 806,5 3,0 0,0 71,3 433,6 201,6 0,0 

Área (%) 0 53,2 0,2 0 4,7 28,6 13,3 0 

Bacia do 
Camaquã 

Área (km2) 216,6 7.493,4 216,6 389,8 2.967,0 2.642,2 2.035,8 5.500,9 

Área (%) 1,0 34,6 1,0 1,8 13,7 12,2 9,4 25,4 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

Predominam na bacia do Camaquã terras aptas para lavouras, com (64,3% da bacia), 

principalmente pertencentes ao Grupo 2 de aptidão agrícola, ou seja, com moderada 

aptidão agrícola, pertencentes principalmente à classe 2a(b). Também é expressiva a 

área ocupada por terras com boa aptidão para pastagens naturais (25,5 % da bacia). 
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As UPGRH Baixo Camaquã-Duro, Arroio Velhaco e Arroio Turuçu apresentam elevada 

porcentagem de áreas aptas para lavoura (Grupos de aptidão 2 e 3), respectivamente 

96,7%, 91,6% e 86,7% da área. A UPGRH com maiores restrições ao uso agrícola é a 

UPGRH Alto Camaquã, que apresenta somente 41% da área apta para lavoura e 

56,1% da área com aptidão somente para pastagens. 

Como a classificação da aptidão agrícola é feita pela reclassificação do mapa de reco-

nhecimento de solos na escala 1:250.000, cujas unidades de mapeamento são hetero-

gêneas (associações de solos), estas agrupam terras com características diferentes, 

com diferentes classes de declividade e tipos de solos, havendo inclusões de solos com 

pior ou melhor aptidão não estão delimitadas e separadas no mapa devido a sua esca-

la. É importante salientar, no entanto, que a análise realizada quanto à aptidão agríco-

la da bacia é compatível com o nível de detalhe dos estudos ora realizados para o en-

quadramento da bacia, recomendando-se que nas etapas futuras inclua-se nas ações 

voltadas à ampliação do conhecimento da bacia, como a realização de levantamentos 

de solos mais detalhados. 

Potencial de Terras para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada  

No Anexo 11.2 do Relatório de Diagnóstico da Bacia (RT3) é apresentada a metodolo-

gia de avaliação do Potencial de Terras para o Desenvolvimento da Agricultura Irriga-

da. Sua aplicação permitiu gerar a Figura 3.11, que apresenta a distribuição espacial 

das classes de terras para irrigação na bacia.  
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O grupo 2 representa áreas com aptidão regular para irrigação, o grupo 3 representa 

áreas com aptidão restrita para irrigação, com limitações relativas a solo ou topografia. 

O grupo 6 representa áreas que não se apresentam aptas para irrigação por apresen-

tarem limitações principalmente relativas a relevo acidentado e/ou solos rasos 

O Quadro 3.12 apresenta a síntese do resultado da classificação de terras para irriga-

ção na bacia em cada UPGRH da bacia do Camaquã. Pelo exposto, verifica-se que cer-

ca de 60% das terras da bacia são aptas para irrigação, sendo que 37,5% das terras 

da bacia tem aptidão regular para irrigação e 22,4% das terras da bacia tem aptidão 

restrita para irrigação, com limitações relativas a solo ou topografia. Outros 39,3% da 

área da bacia não se apresentam aptas para irrigação por apresentarem limitações 

principalmente relativas a relevo acidentado e/ou solos rasos.  

Quadro 3.12 – Classificação de terras para irrigação em cada UPGRH 

UPGRH 
Classe de aptidão para irrigação 

2s 2st 3sd 3st 6st 

Alto Camaquã 
Área (km2) 1089,8 979,3 456,5 0 4837,7 

Área (%) 14,8 13,3 6,2 0 65,7 

Médio Camaquã 
Área (km2) 350,2 527,6 436,6 0 201,6 

Área (%) 23,1 34,8 28,8 0 13,3 

Baixo Camaquã-Duro 
Área (km2) 337,8 575,2 673,9 0 145,5 

Área (%) 19,5 33,2 38,9 0 8,4 

Arroio Velhaco 
Área (km2) 900,5 1013,6 1590,5 265,1 128,6 

Área (%) 23,1 26 40,8 6,8 3,3 

Arroio Turuçu 
Área (km2) 64,3 2394,2 1129,2 393,1 3166 

Área (%) 0,9 33,5 15,8 5,5 44,3 

Bacia do Camaquã 
Área (km2) 2.707,10 5.414,30 4.223,10 628,1 8.511,20 

Área (%) 12,5 25 19,5 2,9 39,3 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

As UPGRH com maiores extensões de áreas aptas para irrigação (Grupos 2 e 3) são as 

UPGRH Baixo Camaquã-Duro, Arroio Velhaco e Arroio Turuçu, respectivamente com 

96,7%, 91,6% e 86,7% das áreas aptas para irrigação correspondendo às áreas com 

solos mais profundos e localizados em áreas menos declivosas. A UPGRH Alto Cama-

quã é a que apresenta menor aptidão para irrigação, com 65,7% da área inapta para 

irrigação, seguida pela UPGRH Médio Camaquã, que também apresenta inaptidão para 

irrigação em 44,3% da sua área. 
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3.2.5 ANÁLISE DE PROCESSOS EROSIVOS E SEDIMENTOLÓGICOS 

Este item abrange o estudo dos processos erosivos e sedimentológicos na bacia hidro-

gráfica do Camaquã em dois contextos: a bacia hidrográfica e o seu sistema fluvial.  

Na primeira abordagem foi feito mapeamento das regiões críticas quanto a suscetibili-

dade natural (solos, relevo e clima) e antrópica (uso e cobertura do solo) à perda de 

solos por erosão laminar, partindo-se do princípio, que este processo possa ser utiliza-

do como um indicador da vulnerabilidade dos solos. 

Por outro lado, é possível associar a perda de solos por erosão hídrica com o processo 

de assoreamento, dada a hipótese de que, em algum momento, o solo erodido das 

encostas a montante pode ser carreado pela drenagem e depositado no leito dos ca-

nais fluviais. Este ponto de vista e as eventuais séries históricas existentes de descar-

gas sólida e líquida, permitirão apresentar uma avaliação sucinta das condições da 

dinâmica fluvial (erosão e sedimentação) nos cursos de água da bacia que contem com 

medições. 

Estimativa do Potencial Erosivo da bacia hidrográfica do Camaquã 

O procedimento metodológico adotado para a identificação das áreas com maior po-

tencial erosivo na bacia foi a aplicação de uma modelagem baseada na Equação Uni-

versal de Perda de Solos (EUPS) associada a técnicas de geoprocessamento. A Equa-

ção Universal de Perda de Solos (EUPS) é um método empírico, proposto por WISCH-

MEIER (1978), com o objetivo de estimar a erosão laminar em uma parcela de solo. 

Alguns pesquisadores como WILLIAMS (1976), adaptaram a EUPS para o contexto de 

bacias hidrográficas, introduzindo o conceito de produção de sedimentos. A fórmula 

geral da EUPS proposta por WISCHMEIER (1978) é a Equação 1: 

𝐴 = 𝑅 . 𝐾 . 𝐿𝑆 . 𝐶 . 𝑃 
Equação 1 

Onde A: perda de solo média anual (t/ha ano); R: fator de erosividade da chuva 

(MJ.mm.(ha.h.ano)-1); K: fator de erodibilidade do solo (t.ha.h.(ha.MJ.mm)-1); L: fator 

de comprimento de rampa (adim.); S: fator de declividade (adim.); C: fator de uso e 

manejo (adim.); P: fator de práticas conservacionistas (adim.) 
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A determinação da perda de solo na escala de uma bacia hidrográfica por meio da 

EUPS é dependente da espacialização correta dos fatores intervenientes. A variabilida-

de espacial dos dados intervenientes na equação em bacias hidrográficas de grande 

extensão pode ser efetivamente gerenciada no ambiente de um SIG. Contudo, a EUPS 

tem sua base desenvolvida em medições realizadas em parcelas experimentais. Sendo 

assim, sua aplicação em bacias é uma generalização, onde os resultados são depen-

dentes da precisão dos dados básicos. 

Os dados básicos para a construção do mapa de erosão potencial na bacia hidrográfica 

do Camaquã foram: 

 Modelo Digital de Elevação - SRTM (FARR, 2007). Matriz altimétrica com resolu-

ção horizontal de 30 metros aproximadamente, obtida pela NASA/USGS em 

2000; 

 Mapa de unidades pedológicas. Projeto RADAMBRASIL 1:250.000 (2005); 

 Mapa de uso e cobertura do solo. 1:50.000 obtido por classificação de imagens 

orbitais RAPIDEYE, ano 2012) (DRH-RS); 

 Imagens orbitais LANDSAT 8 (ano 2013), resolução 15/30 m (NASA); 

A partir destes dados, foram desenvolvidos mapas da distribuição dos fatores R, K, LS 

e CP para a bacia hidrográfica do Camaquã. O cálculo da perda de solo distribuída foi 

realizado através de operações de análise espacial em ambiente SIG, onde os mapas 

dos fatores mencionados foram sobrepostos e multiplicados entre si, conforme a EUPS. 

A Figura 3.12, apresenta o mapa com a distribuição espacial da erosão hídrica poten-

cial da bacia hidrográfica do Camaquã. 
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A partir do histograma de frequências foi determinada a área para cada intervalo de 

erosão. No Quadro 3.13 são descritas as proporções da bacia hidrográfica do Cama-

quã para cada intervalo de grau de erosão potencial respectivamente. Estes intervalos 

foram estabelecidos por FAO-PNUMA-UNESCO (1981). 

Quadro 3.13 – Distribuição da perda de solos potencial na bacia hidrográfica 
do Camaquã. 

Intervalos de perda de solo 
(t.ha-1.ano-1) 

Condição Potencial de Erosão 
Área 

(km²) 
Área 
(%) 

0 – 5 Muito baixa 14983,4 69,2 

5 – 10 Baixa 1519,2 7,0 

10 – 50 Moderada 2790,1 12,9 

50 – 200 Alta 2179,4 10,1 

> 200 Muito Alta 185,1 0,9 

Fonte: FAO-PNUMA-UNESCO (1981) e Gama Engenharia.  
 

É importante lembrar que a escala de mapeamento do levantamento pedológico utili-

zado, assim como o detalhamento das classes de solo, quanto a sua erodibilidade, não 

permitem um maior aprofundamento e precisão. Recomenda-se o incentivo a novos 

estudos e mapeamentos de solos em escalas de maior detalhe na região. 

O Quadro 3.14 apresenta os intervalos de grau de erosão potencial nas UPGRHs da bacia 

hidrográfica do Camaquã. 

Quadro 3.14 – Distribuição da perda de solos potencial na bacia hidrográfica do 
Camaquã. 
 Intervalos 
de perda de 

solo 
(t.ha-1. ano-

1) 

Condição 
de Ero-
são Po-
tencial 

Área nas UPGRH (km²) 

Alto Ca-
maquã 

Arroio 
Turuçu 

Arroio 
Velhaco 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Médio 
Camaquã 

TOTAL 

0 -5 Mto Baixa 4.674,9 1.115,1 1.411,8 3.132,3 4.649,3 14.983,4 

5 - 10 Baixa 723,4 46,9 73,4 150,9 524,6 1.519,2 

10 - 50 Moderada 1.278,8 118,7 120,5 275,6 996,5 2.790,1 

50 - 200 Alta 670,6 197,4 110,6 305,9 895,0 2.179,4 

>200 Muito Alta 15,6 37,9 16,4 33,7 81,5 185,1 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

Estimativa da descarga sólida no sistema fluvial 

Para análise dos processos sedimentológicos no sistema fluvial da bacia hidrográfica do 

Camaquã foram utilizadas as informações de monitoramento hidrossedimentométrico 

existentes na bacia. As séries dos postos disponíveis no banco de dados da Agência 

Nacional de Águas – HIDROWEB (ANA, 2013) foram consultadas. Verificou-se a exis-

tência de um único posto de monitoramento hidrossedimentológico na bacia hidrográ-

fica do Camaquã, o posto 87905000, que está praticamente no exutório da bacia for-
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mada pelas UPGRH Alto e Médio Camaquã. A série de observação deste posto de mo-

nitoramento permitiu a construção das suas curvas chaves de descarga sólida e des-

carga-líquida, apresentadas na Figura 3.13. O valor da descarga sólida em suspensão 

foi estimado pela Equação 2, que apresentou um bom coeficiente de determinação 

(R²). 

LS = 0,0864 Q Css Equação 2 

 
Figura 3.13 – Curva-chave de descarga sólida do posto 87905000 (Passo do 

Mendonça). 

A partir destes ajustes e da série histórica de vazão líquida do mesmo posto de moni-

toramento, foi possível estimar a descarga sólida média de longo período para a seção 

fluvial. Os valores obtidos para o posto são apresentados no Quadro 3.15. 

Quadro 3.15 – Produção de sedimentos no posto de monitoramento da bacia 
hidrográfica do Camaquã. 

Descarga média diária 1.853,2 t/dia 
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Descarga sólida anual 89.080,9 t/ano 

Descarga específica 0,06 t/ha/ano 

Os valores obtidos são coerentes com o estimado na modelagem de erosão potencial. 

As bacias afluentes ao posto de monitoramento recebem os sedimentos produzidos nas 

áreas identificadas como mais frágeis quanto à perda de solo, sendo que nesta região 

da bacia hidrográfica do rio Camaquã predomina o uso do solo com agricultura e pecu-

ária extensiva. Por outro lado, os solos da região, apresentam alta erodibilidade e a 

presença de locais com altas declividades e pouca cobertura vegetal.  

3.2.6 CONCLUSÃO 

O clima, geologia geomorfologia e solo da bacia hidrográfica do Camaquã apresentam 

aptidão para a pecuária, a agricultura de sequeiro e a irrigada, a silvicultura e a mineração, 

atividades primárias com aptidão para alavancar por meio da indústria de transformação a 

economia regional. Contudo, problemas de erosão podem comprometer o potencial dos 

solos e a mineração, quando conduzida sem os preceitos de mitigação dos impactos ambi-

entais, tem potencial para degradar a qualidade de água e, assim, restringir a pecuária e a 

agricultura irrigada. Portanto, os preceitos de desenvolvimento sustentáveis devem ser 

aplicados de forma bastante evidente nesta bacia para permitir que o crescimento econô-

mico seja duradouro.  

3.3 Variáveis bióticas 

3.3.1 VEGETAÇÃO TERRESTRE 

A fitofisionomia da área da bacia do Camaquã é formada por um mosaico de floresta-

campo, e conforme o Manual da Vegetação Brasileira e o Projeto RADAMBRASIL, as 

Unidades de Vegetação predominantes são: Estepe (Campos do Sul do Brasil) - gramí-

neo lenhosa (campestre) sem floresta de galeria; Estepe (Campos do Sul do Brasil) - 

parque com floresta de galeria; Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical 

Subcaducifolia) – submontana; e Áreas de Formação Pioneira – vegetação com in-

fluência fluvial e/ou lacustre.  

A caracterização florística da área da bacia, compreende espécies principalmente pre-

sentes nos estratos inferior e superior. O estrato inferior, é constituído por espécies 

gramíneas e herbáceas, com destaque para Erianthus sp. (macega), Andropogon late-
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ralis Ness (capim-caninha) e Aristida pallens Cav. (capim-barba-de-bode) e gramíneas 

rizomatosas invasoras de solos manejados, destacando-se Paspalum notatum Flüggé 

(grama-forquilha) e Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm (grama-tapete). E o estrato 

superior, que é bem esparso e nem sempre aparece ligado a florestas de galeria, onde 

ocorrem espécies arbóreo-arbustivas, com destaque para Scutia buxifolia Reissek (co-

ronilha), Sebastiania commersoniana (Baill.) L. B. Sm. e Downs (branquilho), Lithrea 

brasiliensis Marchand (bugreiro), Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. (taleira), Schi-

nus molle L. (aroeira-salsa), Vachellia farnesiana (L.) Wight e Arn. (espinilho), Myra-

crodruon balansae (Engl.) Santin (pau-ferro), além de espécies epífitas, como bromeli-

áceas e orquidáceas.  

Ao longo da bacia, observa-se uma diferenciação da cobertura vegetal variando de 

acordo com o tipo de solo e altitude, conformando 5 Regiões Homogêneas, originadas 

dentro dos Preceitos do Gerenciamento de Recursos Hídricos (RHGRH), conforme des-

crito no item 3.1 deste relatório. A seguir, as UPGRHs da bacia do Camaquã serão 

caracterizadas quanto a sua vegetação. 

UPGRH Alto Camaquã 

Esta região da bacia é composta pelas formações florestais mais bem conservadas do 

Estado, que estão situadas nas encostas e nas faixas ciliares. Os capões estão presen-

tes em meio à vegetação campestre, que predominam na paisagem, variando de for-

mações mais abertas (campos limpos) a áreas conhecidas como vassourais caracteri-

zadas pela presença do gênero Baccharis e pela espécie Dodonaea viscosa. Os morros 

são cobertos de plantas características da região, endêmicas e ameaçadas pelo extrati-

vismo, podendo-se citar principalmente cactáceas e petúnias. As fitofisionomias obser-

vadas nessa região são: Estepe (Campos do Sul do Brasil) parque com floresta de gale-

ria, Estepe (Campos do Sul do Brasil) - arbóreo aberta com floresta de galeria e Estepe 

(Campos do Sul do Brasil) - gramíneo-lenhosa (campestre) sem floresta de galeria. 

UPGRH Médio Camaquã 

Esta região consiste em um mosaico de campos naturais ou de pastagem artificial e 

formações florestais que ocorrem em galeria ou de maneira mais contínua nas encos-

tas. A ocorrência da espécie Araucaria angustifolia (pinheiro brasileiro), que é vulnerá-

vel, é bastante comum nesta região. Esta espécie se apresenta isolada ou dominando 



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

45 

o dossel nas áreas de encosta. Essa disjunção pode ser atribuída a altitude, precipita-

ção e temperatura, mas existem dúvidas sobre a dispersão desta espécie na região. As 

fitofisionomias observadas nessa região são: Estepe (Campos do Sul do Brasil) parque 

com floresta de galeria, Estepe (Campos do Sul do Brasil) – gramíneo lenhosa (cam-

pestre) com floresta de galeria, Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical 

Subcaducifólia) – submontana. 

UPGRHs Arroio Turuçu, Arroio Velhaco e Baixo Camaquã-Duro 

A vegetação das 3 regiões apresenta os mais extensos remanescentes da formação 

florestal submontana, que ocorrem nas várzeas do rio Camaquã principalmente, e dos 

Arroios Turuçu e Velhaco. Esses remanescentes estão relativamente conservados, de-

vido à dificuldade de drenagem destas áreas para o uso agrícola. No entanto, observa-

se uma fragmentação principalmente junto às margens, o que provoca esse assorea-

mento observado ao longo do leito destes cursos. As espécies arbóreas Ficus sp. (fi-

gueiras) e Erythrina cristagalli L. (corticeira-do-banhado), de extrema importância eco-

lógica, são destaque nestas regiões, sendo consideradas imunes ao corte pela Legisla-

ção Estadual (Lei Estadual nº 9.519 de 21 de janeiro de 1992). Ainda, importante citar 

o Butiazal de Tapes, que ocorre entre os municípios de Barra do Ribeiro e Tapes e é 

composto por um mosaico com extensas manchas de butiazais, campos, baixadas 

úmidas e cultivo agrícola, considerada uma das regiões prioritárias para conservação. 

As fitofisionomias observadas nessa região são: Floresta Estacional Semidecidual (Flo-

resta Tropical Subcaducifólia) – submontana, Estepe (Campos do Sul do Brasil) – arbó-

rea aberta com floresta de galeria e Área de Formação Pioneira – vegetação com in-

fluência fluvial e/ou lacustre. 

O que se observa de forma geral, é que a vegetação da varia o estado de conservação 

de acordo com as pressões, que são peculiares a cada região. Da área total da bacia, 

28,8% é coberta por vegetação arbórea nativa, 37,1% é coberta por campos, e 9,3% 

são áreas utilizadas exclusivamente para a monocultura de espécies exóticas, que pode 

ser observada ao longo de toda bacia, em extensas porções de terra, favorecendo a 

antropização da paisagem e consequentemente diminuindo a biodiversidade local. Es-

tas informações foram obtidas a partir de classificação e fotointerpretação de imagens, 

o que é detalhado no item 4.4 Uso e ocupação do solo deste relatório. 
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As Áreas de Preservação Permanente observadas ao longo da bacia, de acordo com a 

legislação atual, são caracterizadas predominantemente topos de morros, nascentes, 

margens de corpos hídricos, além de toda faixa da laguna dos Patos. É comum o con-

flito de uso destas áreas, sendo muitas vezes utilizadas sem nenhum tipo de manejo, 

ou mesmo autorizações legais, causando prejuízos à conservação destes locais. Nas 

porções mais baixas, onde ocorre cultivo de arroz em grandes extensões de terras, é 

possível observar a pressão sofrida pelos banhados. Isso ocorre também como as nas-

centes e faixas ciliares nas porções mais altas, que se apresentam muitas vezes des-

providas de vegetação em função da pecuária. Uma descrição das Áreas de Preserva-

ção Permanente da bacia é feita no item 4.5 Áreas de Preservação Permanente 

(APP) deste relatório. 

3.3.2 FAUNA TERRESTRE 

Os campos constituem o hábitat principal de uma parcela expressiva da fauna do sul 

do Brasil e, em especial, do Rio Grande do Sul, onde esse ecossistema ocupa uma su-

perfície maior. Portanto, na fauna terrestre da bacia do Camaquã ocorrem algumas das 

espécies mais populares e emblemáticas da fauna gaúcha, que são animais essencial-

mente campestres, como a Rhea americana (ema), Nothura maculosa (perdiz), Va-

nellus chilensis (quero-quero), Myiopsitta monachus (caturrita), Furnarius rufus (joão-

de-barro), Conepatus chinga (zorrilho) e Lycalopex gymnocercus (graxaim-do-campo 

ou “sorro”) (BENCKE,2009). 

Entre os mamíferos, pelo menos 25 das cerca de 96 espécies continentais não-

voadoras do Rio Grande do Sul habitam a região da bacia do Camaquã, uma vez que 

as áreas campestres predominam na região, sendo 14 espécies de forma exclusiva e 

11 de forma facultativa ou em combinação com outros hábitats (EISENBERG e RE-

DFORD, 1999). 

Entre as aves, 120 das 578 espécies nativas continentais são primariamente adaptadas 

a hábitats campestres ou savânicos, como é o caso da bacia, o que representa 21% do 

total (BENCKE, 2009). A literatura aponta 97 espécies de répteis, e 50 espécies de an-

fíbios, sendo mais da metade deste segundo grupo, associado exclusivamente aos 

campos com áreas alagáveis (BENCKE, 2009). 
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A região do Alto Camaquã oferece condições para uma grande diversidade de exem-

plares de fauna, onde é possível encontrar cervídeos, felinos silvestres, avifauna e in-

setos, destacando-se os meliponídeos. Já no Baixo Camaquã, há ocorrência de Caiman 

latirostris (jacaré-do-papo-amarelo) e concentrações invernais de Anatidaes (marrecas 

e cisnes) e de Rallidaes (carquejas e galinholas) (FIGUEIRÓ et al, 2011). 

A mata ciliar do Arroio Velhaco é considerada um dos hábitats naturais da espécie 

Alouatta guariba clamitans (bugio-ruivo), espécie ameaçada de extinção, que possui 

um papel importante na dispersão de sementes. Esta e outras espécies da fauna de-

pendem das florestas para a sua conservação, sobretudo como hábitat e fonte de ali-

mento, bem como de corredores ecológicos que possibilitem a interligação dos frag-

mentos (BERGAMIN e MONDIN, 2006). 

Há ainda uma longa lista de espécies, que infelizmente ocorrem de maneira restrita, 

existindo somente em locais mais protegidos, como áreas de Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs), encostas e outros locais onde a vegetação encontra-se mais pre-

servada e não ocorra caça, sendo que a existência local varia muito em função dos 

graus de pressão e conservação do ambiente (PILLAR, 2009). 

Espécies endêmicas 

Pelo menos 21 espécies de vertebrados podem ser consideradas endêmicas das forma-

ções campestres do sul do Brasil (BENCKE, 2009; PILLAR, 2009). 

Espécies migratórias 

Ocorrem 07 espécies de aves migratórias neárticas que invernam nos campos do sul 

do Estado, com destaque para Buteo swainsoni (gavião-papa-gafanhoto), Petro-

chelydon pyrrhonota (andorinha-de-sobre-acanelado) e Bartramia longicauda (maçari-

co-do-campo) por serem de ocorrência mais comum (MAURÍCIO e DIAS, 2001). 

Espécies ameaçadas 

A bacia do Camaquã é de suma importância para as espécies ameaçadas de extinção 

no Rio Grande do Sul, visto que 21 são usuárias obrigatórias de campos e dependem 

diretamente desses ecossistemas para sua sobrevivência. Outras 11 utilizam formações 

campestres de forma facultativa ou em combinação com outros ambientes, podendo 
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ser genericamente consideradas semidependentes. Em sua maioria, são espécies que 

ocorrem em mosaicos formados pelo contato entre formações vegetais abertas e flo-

restas estacionais ou com araucária (BENCKE, 2009). 

3.3.3 VEGETAÇÃO AQUÁTICA 

A presença de plantas aquáticas (macrófitas) e algas é um indicativo da presença de 

matéria orgânica decomposta no corpo de água, uma vez que, com a decomposição da 

matéria orgânica, liberam-se nutrientes para o meio que são utilizados para crescimen-

to de algas e vegetais superiores. 

Foram verificadas na região do município de São Lourenço do Sul densos bancos de 

macrófitas formados principalmente por Pistia stratiotes, Eichornia sp. e Panicum re-

pens. 

DUMMER et al (2014) realizaram uma análise do índice de vegetação da barragem do 

Arroio Duro, no município de Camaquã. As áreas adjacentes à barragem e ao Arroio 

Duro e seus afluentes constituem-se principalmente de lavouras utilizadas para o culti-

vo do tabaco. Foram utilizadas imagens LANDSAT de fevereiro e setembro de 2011. O 

mês de fevereiro corresponde ao período de colheita de milho e tabaco na região, por-

tanto de solo com cobertura. Já o mês de setembro está compreendido no período 

entressafra, no qual é realizado o preparo do solo (aragem e gradagem) e adubação 

para o plantio do tabaco. As imagens geradas em NDVI2 para o corpo de água da bar-

ragem do Arroio Duro (Figura 3.14) possibilitaram identificar uma maior homogenei-

dade em fevereiro de 2011 e uma maior variação do índice de vegetação no mês de 

setembro. Nestas imagens, os níveis de cinza claros a branco expressam valores que 

representam altos índices de vegetação, enquanto os níveis de cinzas mais escuros 

                                            

 

2 O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
é utilizado em estudos ambientais, para realização de análises em diversas escalas sobre a cobertura 
vegetal de determinada região. Sua geração se dá pela diferença entre a reflectância do infravermelho 
próximo (IVP) e a reflectância do vermelho (V), dividida, respectivamente, pela soma das duas reflec-
tâncias. Essa equação gera um índice que varia de -1 a 1. Quanto maior o valor do índice maior a pre-
sença de vegetação. 
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representam baixos índices. Os índices de vegetação no mês de setembro mostraram-

se elevados, o que indica maior disponibilidade de biomassa no corpo de água.  

 

Fonte: DUMMER et al, 2014 

Figura 3.14 – Imagens de NDVI do lago da Barragem do Arroio Duro 

O NDVI alto, gerado para a imagem do mês de setembro, pode estar, portanto, relaci-

onado ao maior aporte de insumos agrícolas provenientes das áreas próximas à barra-

gem bem como dos cursos de água que a abastecem. Não foi possível, segundo os 

autores, obter dados pluviométricos de 2011, mas de acordo com os dados do ano 

seguinte, o mês de setembro apresenta níveis pluviométricos mais elevados que o mês 

de fevereiro. Esta informação reafirma-se com o dado de cota da barragem para os 

meses de fevereiro e setembro: no mês de fevereiro a barragem apresentava uma cota 

de 48 m e em setembro de 52 m. 

3.3.4 FAUNA AQUÁTICA 

O rio Camaquã apresenta expressiva diversidade de espécies de peixes. Algumas espé-

cies de grande porte e interesse comercial como S. orbignyanus (dourado), C. spilopte-

rus (linguado), M. furnieri (corvina) e M. platanus (tainha) sofrem grande pressão da 

pesca e se tornam cada vez mais raras em decorrência de diversas atividades humana, 

cujos efeitos principais afetam a qualidade das águas e a destruição de habitats fun-

damentais para a sua sobrevivência. Merecem destaque as espécies de peixes que 

realizam a piracema: Prochilodus lineatus (grumatã), Salminus brasiliensis (dourado) e 

Leporinus obtusidens (piava), que além de sofrerem a pressão da pesca, são impacta-

das pela poluição e assoreamento do leito desde às nascentes, constituindo-se espé-
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cies raras e ameaçadas de extinção no rio Camaquã. A única espécie exótica encontra-

da, C. carpio, é amplamente explorada pela pesca, não parecendo causar grande inter-

ferência na população nativa. Recomendam-se, porém, estudos contínuos de avaliação 

de estoques. 

Uma atenção especial deve ser dada ao trecho médio do rio Camaquã dada a sua im-

portância biológica. A região abriga a nova espécie Austrolebias bagual, que já se en-

quadra como “Criticamente em Perigo”, e ainda é descrita por BENCKE et al (2006) 

como Área Importante para a Conservação de Aves (IBA – Important Bird Areas). Há 

ainda o relato de pescadores de que na região de Bom Será, no Subsistema Médio 

Inferior do Camaquã, há presença de dourados durante todo o ano, espécie também 

sob ameaça de extinção. 

O subsistema Baixo Camaquã compreende uma região de águas mais profundas e ri-

cas em nutrientes. No local existem inúmeros canais e meandros abandonados, “sacos” 

(áreas onde o rio alarga seu leito) margeados por banhados e grandes áreas inundá-

veis. Desta forma encontra-se nesta extensão do rio Camaquã habitats variados e pro-

pícios para a reprodução de peixes. Trata-se de uma região muito rica, tanto em espé-

cies como na sua densidade. Várias espécies de peixes, invertebrados aquáticos e aves 

da laguna dos Patos são registradas nessa extensão. Segundo PALOSKI et al (2007), 

avaliando-se o número de espécies encontradas nos arroios, banhados e alagados 

temporários, é possível concluir que os aportes hídricos da região, associados às áreas 

úmidas presentes servem de abrigo para inúmeras espécies de peixes que geralmente 

são desconhecidas para a população, por tratar-se de espécies de pequeno porte e por 

não servirem de alimento ao homem, como alguns representantes de Characiformes, 

Siluriformes, Perciformes e Pleuronectiformes. Essas áreas úmidas também comportam 

berçários de várias outras espécies, que quando adultas migram para o rio. É impor-

tante ressaltar também a ocorrência de peixes anuais na região do baixo rio Camaquã, 

que habitam poças, brejos ou pequenos alagados sazonais (PALOSKI et al, 2007).  

A região do Banhado do Caipira e delta do rio Camaquã possui grande extensão de 

banhados e mata ripária, com presença de espécies raras ou ameaçadas de extinção 

como jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) e concentrações invernais de Anati-

dae e de Rallidae (Fulica spp. e Gallinula chloropus). Do ponto de vista conservacionis-

ta é importante avaliar a importância dos ambientes ribeirinhos na foz do rio Camaquã 
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para a reprodução e alimentação de aves aquáticas, sobretudo biguás, anatídeos, gar-

ças, maçaricos, cegonhas, gaivotas e trinta-réis, que procriam em colônias. É impor-

tante considerar que a principal característica do baixo rio Camaquã consiste na pre-

sença de um amplo e abrangente delta lagunar com diversificados subambientes e 

significativa cobertura vegetal remanescente. Também constituído numa área de gran-

de interesse científico, em função de sua localização como provável limite meridional 

de muitas espécies animais e vegetais. É uma região bastante visada por caçadores e 

pescadores, gradativamente comprometida pelo avanço das fronteiras agrícolas e to-

das as consequências delas resultantes (PALOSKI et al, 2007). O ecossistema aquático 

tem sofrido interferência devido à pesca predatória, sem qualquer tipo de fiscalização, 

muitas vezes ocasionando a morte de répteis (tartarugas e cágados) e mamíferos (lon-

tras), que em busca de alimento acabam por destruir redes, ou linhas de espera, fato 

não tolerado pelos pescadores. Muitos representantes da fauna terrestre que frequen-

tam as áreas próximas às margens dos afluentes e rio em busca de alimentos, por ve-

zes também são abatidos por pescadores e caçadores. Observa-se que o ecossistema 

como um todo é depredado pela ação dos caçadores, que em busca de aves e mamífe-

ros, acabam também por matar répteis como serpentes e lagartos.  

A ilha de Santo Antônio conta com espécies da flora ameaçada de extinção no Rio 

Grande do Sul, segundo o Decreto Estadual n° 42.099 de 31 de dezembro de 2002 

(RIO GRANDE DO SUL, 2002), como Rollinia maritima, Ephedra tweediana, Butia capi-

tata, Cattleya intermedia, Sideroxylon obtusifolium, Mikania variifolia e Tillandsia gemi-

niflora (MONDIN et al, 2007).  

Na região do delta do rio Camaquã e banhados adjacentes foi decretada a Unidade de 

Conservação do Parque Estadual do Camaquã, pelo Decreto Estadual n° 23.798/75. 

Este parque tem uma área de 7.992,50 ha, localizando-se entre os municípios 

de Camaquã e São Lourenço do Sul, e se encontra às margens da Lagoa dos Patos. 

Inclui trechos do bioma Pampa e da Mata Atlântica, com predomínio desta última. O 

objetivo do parque é a preservação o delta do rio Camaquã, que inclui o Banhado do 

Caipira, o Rincão do Escuro e várias ilhas. Sua situação fundiária ainda não foi regulari-

zada, e esta área sofre frequentes agressões, como desmatamento, drenagem, dispo-

sição de resíduos sólidos por turistas, além da caça e pesca predatória.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camaqu%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_dos_Patos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pampa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Camaqu%C3%A3


  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

52 

3.3.5 CONCLUSÃO 

Em que pese o comprometimento da biota em toda a bacia, mas, em especial, nas 

RHGRHs da Escarpa Oriental, das Terras Baixas e Litorânea, onde o Parque Estadual do 

Camaquã carece de regularização, a bacia hidrográfica do Camaquã apresenta regiões 

relativamente bem preservadas, especialmente na RHGRH da Campanha.  

Nesta região a pecuária extensiva, com adequada lotação, pode ser um dos fatores para 

preservação do Bioma Pampa. Atividades como as das organizações Alianza del Pastizal3 e 

da World Famous Mountains Association - WFMA, ou Associação das Montanhas Famosas 

do Mundo4 entre outras, estimulam o desenvolvimento sustentável da bacia e podem ser 

fatores relevantes para a implementação deste plano de recursos hídricos. 

Cabe comentar que sob a ótica do gerenciamento de recursos hídricos apenas os aspectos 

de poluição urbana e rural – incluindo a erosão e sedimentação, poluição orgânica e quí-

mica -, e de barramentos no livre curso da rede de drenagem, podem ser controlados co-

mo forma de proteção à biota. Ou seja, para ser efetiva esta proteção, ela deve ser incor-

porada ao gerenciamento ambiental da bacia, com maior abrangência que o gerenciamen-

to de recursos hídricos. O gerenciamento ambiental em grande parte extrapola as atribui-

ções de um plano de recursos hídricos, embora nos aspectos mencionados no início desse 

parágrafo esse último possa contribuir.  

Cabe comentar o baixo percentual de Unidades de Conservação na bacia hidrográfica do 

Camaquã, que atinge apenas 0,6% de sua área, quando uma meta ideal seria próxima a 

10%. Isto reflete a sua inserção, na maior parte, no Bioma Pampa que é o bioma com 

menor índice de UCs entre os demais biomas brasileiros, com apenas 0,3% da área total. 

                                            

 

3 A a Alianza del Pastizal foi criada para promover a conservação do Bioma Pampa e de sua rica 

biodiversidade, em uma iniciativa liderada pela BirdLife International em conjunto com seus repre-
sentantes SAVE Brasil, Aves Argentinas, Guyra Paraguay e Aves Uruguay. As ações têm por obje-
tivo integrar o desenvolvimento do Bioma Pampa com a conservação da biodiversidade, por meio 
da promoção de técnicas de manejo favoráveis ao meio ambiente. No Brasil, as iniciativas são lide-
radas pela SAVE Brasil, contando com a participação de outras organizações que compartilham a 
Visão da Alianza, entre indústrias, sindicatos rurais, instituições de pesquisa e associações de pro-
dutores rurais, trabalhando com cerca de 200 produtores somente no Rio Grande do Sul (fonte: 
http://www.savebrasil.org.br/pampa/). 
4 A Associação Mundial de Montanhas Famosas tem o propósito de atuar globalmente na valoriza-
ção, desenvolvimento e preservação de áreas montanhosas O Brasil possui cinco territórios associa-
dos, tendo posição de destaque entre os demais países membros por abrigar o segundo maior nú-
mero de territórios: no Rio Grande do Sul o Alto Camaquã (RS), e no Ceará o Geopark Araripe, o 
Parque dos Monólitos de Quixadá, a Serra de Guaramiranga e a Serra da Ibiapaba. 
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Porém, cabe refletir que um plano de recursos hídricos tem como atribuição a criação de 

UCs para fins de proteção aos recursos hídricos. E não à biota, que no caso desta bacia 

deve ser também de grande preocupação. Portanto, as demandas de proteção a espécies 

em extinção da fauna e da flora, que inclusive levaram à criação do Parque Nacional do 

Camaquã, extrapolam os objetivos de um plano de recursos hídricos, embora não devam 

com eles entrar em conflito. Algo que o plano de recursos hídricos deve levar em conside-

ração. 

  



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

54 

4 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Esta caracterização abordará inicialmente os elementos histórico da formação dos municí-

pios da bacia hidrográfica do Camaquã, e a estrutura e evolução da demografia recente. 

Em um segundo item os indicadores de desenvolvimento humano dos municípios da bacia 

serão considerados pelo Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e pelo Índice de Desenvolvimento Socioeconômi-

co da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Em um terceiro momento 

trata-se da estrutura e dinâmica das atividades produtivas, considerando com destaque os 

setores primários (agropecuária) e secundário (indústria e mineração). Em sequência, são 

diagnosticados o uso e a ocupação do solo, resultante destas atividades de ocupação do 

território e das atividades econômicas previamente analisadas. Restrições a essa ocupação 

são apresentadas em item que identifica as Áreas de Preservação Permanente – APP e as 

Unidades de Conservação na bacia. Finalmente, é avaliada a infraestrutura de transportes, 

rodoviária, hidroviária, ferroviária e aeroportuárias, fechando a caracterização socioeconô-

mica e estabelecendo um pano de fundo para entendimento da dinâmica regional. 

4.1 Caracterização histórico-demográfica 

Nesta caracterização serão abordados os elementos históricos da formação e depois a 

estrutura e evolução demográfica dos municípios da bacia do Camaquã. 

4.1.1 ELEMENTOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  

Os 28 municípios da bacia do Camaquã têm suas origens histórica do desmembramen-

to direto ou indireto dos municípios de Rio Grande, Rio Pardo e Porto Alegre, todos 

fora da bacia (Figura 4.1). 

A conformação territorial e a ocupação humana na bacia foram fortemente marcadas 

pela questão fronteiriça, por tratar-se de uma região-limite entre dois impérios – o 

espanhol, com sede na Argentina, na cidade de Buenos Aires, e o português com sede 

no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O território do Rio Grande do Sul, em especial o 

seu extremo sul, era disputado pelas duas coroas ibéricas. 
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Figura 4.1 – Evolução do Processo de Emancipação dos Municípios da bacia do Camaquã. 
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Os conflitos entre portugueses e espanhóis intensificaram-se em 1763, quando a Espa-

nha revogou o Tratado de Madri e iniciou a invasão das possessões portuguesas. Os 

espanhóis só foram definitivamente expulsos do território sul-rio-grandense em 1801. 

O território então reconquistado foi dividido em sesmarias, sendo beneficiados os ofici-

ais e praças que se distinguiram na luta. 

Estes dados demonstram que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em especial da 

região que compõe a bacia hidrográfica do Camaquã, conta com a participação de ín-

dios, negros e descentes de europeus. 

As cidades da bacia possuem forte influência açoriana, germânica, espanhola e italia-

na. Austríacos, suecos, franceses e russos também chegaram a fixar território nos mu-

nicípios integrantes da bacia, em especial no município de Cerro Grande do Sul. Em 

Pelotas verificou-se a presença de judeus, árabes e libaneses. 

Considerando os fatos históricos acima, é possível afirmar que em termos de ocupa-

ção, a formação territorial da bacia possui relação direta com a colonização do Estado 

do Rio Grande do Sul pelos imigrantes europeus, em especial os açorianos. 

4.1.2 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA RECENTE 

Ao longo das últimas décadas a taxa geométrica de crescimento populacional dos mu-

nicípios da bacia do Camaquã tem se mantido bem abaixo da registrada no Rio Grande 

do Sul que por sua vez já apresenta índices inferiores ao do país. No período entre 

1970 e 2010 estes números foram respectivamente de 0,43, 1,19 e 1,81% ao ano. 

No Censo Demográfico de 2010, os municípios da bacia totalizaram uma população 

1.016.883 habitantes. Esse contingente populacional corresponde a 9,51% do total do 

Estado e se distribui entre os municípios de forma pouco equilibrada. Dezessete dos 28 

municípios da bacia possuem menos de 20 mil habitantes, estando Arambaré, Arroio 

do Padre, Chuvisca e Turuçu com menos de 5 mil habitantes cada. Bagé e Pelotas, 

com sede fora da bacia, estão classificados na faixa de população entre 100.001 e 

500.000 habitantes e são os mais populosos. 

Contudo, considerando que apenas 6 municípios entre os selecionados estão totalmen-

te inseridos na área da bacia, esse quantitativos reduzem ainda mais pois estima-se 

que a população nesta delimitação é de 356.133 habitantes, equivalente a aproxima-
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damente 35% do total de habitantes dos municípios. Tal estimativa baseia-se na den-

sidade demográfica dos municípios individualmente considerados e na área territorial 

do município inserida nos limites da bacia do Camaquã (Quadro 4.1). A partir desse 

método de estimativa populacional preserva-se a noção de “espaços não habitados” 

que são capturados pelo cálculo da densidade demográfica, embora admita-se que 

este padrão de ocupação seja uniforme a todo o território municipal. 

O município de Camaquã, integralmente inserido na bacia, apresenta o maior contin-

gente populacional da área delimitada, equivalente à 62.764 pessoas, e a segunda 

maior densidade demográfica (31,63 hab/km2). Lavras do Sul possui a menor densida-

de demográfica (2,95 habitantes/km2) sendo o sétimo maior município da bacia, com 

mais de metade do território inserida em seus limites.  

Entre as UPGRHs pode-se afirmar que a distribuição da população se apresenta relati-

vamente equilibrada, não havendo significativa concentração populacional em nenhu-

ma das Unidades (Figura 4.2), devendo ser também considerado que 22 dos 28 mu-

nicípios da bacia estão parcialmente inseridos na bacia. 

Essa população distribui-se ainda de forma diferenciada no território quando observada 

a situação dos domicílios. A taxa de urbanização média da bacia é elevada, cerca de 

78%, embora inferior à do Estado (85,10%) e do país (84,36%). Considerando os da-

dos das últimas décadas, a bacia e suas UPGRHs registraram um processo de urbani-

zação crescente e em trajetória similar ao verificado no país (Quadro 4.2). Certamen-

te, um processo associado à crise na produção agropecuária e sua mecanização, fato-

res que interferem negativamente no número de empregos na zona rural promovendo 

o êxodo em direção a sede municipal.  

A forte concentração urbana, de forma contínua e gradativa ou mesmo oscilatória e 

repentina, afeta as infraestruturas urbanas e o processo de tomada de decisão para 

adaptação ao novo contexto de alocação populacional, expondo a fragilidade, insufici-

ência ou até mesmo esgotamento desses sistemas quando não há uma gestão eficien-

te e permanente 
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Quadro 4.1 – População Total e Estimada dos Municípios da bacia do Camaquã, 2010. 

Município UPGRH 
Área Total 

(km2) 
Área Inserida na 

bacia (km2) 
% Área 
Inserida 

População 
Total, 2010 

Densidade Demográ-
fica (hab/km²) 

População Estima-
da na bacia 

BH do Camaquã 51.130 --- --- 1.016.883 --- 356.133 

Alto Camaquã 26.605 --- --- 296.150 --- 92.365 

Médio Camaquã 11.522 --- --- 164.414 --- 46.127 

Baixo Camaquã-Duro 6.403 --- --- 126.996 --- 112.629 

Arroio Velhaco 2.577 --- --- 51.685 --- 28.668 

Arroio Turuçu 4.022 --- --- 377.638 --- 76.345 

Amaral Ferrador Médio Camaquã 506,3 506,3 100 6.353 12,55 6.353 

Arambaré Baixo Camaquã-Duro 518,7 518,7 100 3.693 7,12 3.693 

Arroio do Padre Arroio Turuçu 124,3 57,2 46 2.730 21,96 1.256 

Bagé Alto Camaquã 4101 2082,3 50,8 116.794 28,48 59.307 

Barão do Triunfo Arroio Velhaco 436,1 100,4 23 7.018 16,09 1.616 

Barra do Ribeiro Arroio Velhaco 728,4 43,6 6 12.572 17,26 753 

Caçapava do Sul Alto Camaquã 3049 883,4 29 33.690 11,05 9.761 

Cachoeira do Sul Médio Camaquã 3736 22 0,6 83.827 22,44 494 

Camaquã Baixo Camaquã-Duro 1678 1678,3 100 62.764 37,4 62.764 

Canguçu Baixo Camaquã-Duro 3525 2573,9 73 53.259 15,11 38.892 

Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco 324,6 277 85,3 10.268 31,63 8.762 

Chuvisca Médio Camaquã 220,3 220,3 100 4.944 22,44 4.944 

Cristal Baixo Camaquã-Duro 681,2 681,2 100 7.280 10,69 7.280 

Dom Feliciano Médio Camaquã 1356 967,5 71,4 14.380 10,61 10.264 

Dom Pedrito Alto Camaquã 5204 304,4 5,8 38.898 7,48 2.275 

Encruzilhada do Sul Médio Camaquã 3348 1999,1 59,7 24.534 7,33 14.650 

Hulha Negra Alto Camaquã 823,8 104,2 12,6 6.043 7,34 764 

Lavras do Sul Alto Camaquã 2604 1365 52,4 7.679 2,95 4.025 

Pelotas Arroio Turuçu 1609 149 9,3 328.275 203,97 30.392 

Pinheiro Machado Alto Camaquã 2251 1289,2 57,3 12.780 5,68 7.320 

Piratini Alto Camaquã 3540 1574,7 44,5 19.841 5,6 8.825 

Santana da Boa Vista Médio Camaquã 1421 1103,7 77,7 8.242 5,8 6.402 

São Gabriel Alto Camaquã 5033 7,2 0,1 60.425 12,01 86 

São Jerônimo Médio Camaquã 935,8 127,7 13,6 22.134 23,65 3.020 

São Lourenço do Sul Arroio Turuçu 2035 2035,1 100 43.111 21,18 43.111 

Sentinela do Sul Arroio Velhaco 281,8 192,8 68,4 5.198 18,45 3.556 

Tapes Arroio Velhaco 805,7 677,4 84,1 16.629 20,64 13.981 

Turuçu Arroio Turuçu 253,5 114,1 45 3.522 13,89 1.585 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) e Gama Engenharia.  
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Figura 4.2 – Distribuição da População Estimada para a bacia do Camaquã Segun-

do UPGRHs, 2010. 

Quadro 4.2 – Taxa de Urbanização na bacia do Camaquã e UPGRHs, 1970-2010. 
UPGRH 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 55,94% 67,59% 75,59% 81,25% 84,36% 

RS 53,33% 67,53% 76,56% 81,65% 85,10% 

Bacia 48,88% 60,52% 71,08% 76,25% 77,98% 

Baixo Camaquã-Duro 24,20% 36,91% 47,58% 58,45% 59,88% 

Médio Camaquã 40,88% 54,18% 61,06% 68,36% 69,99% 

Alto Camaquã 51,60% 63,55% 72,88% 76,73% 81,45% 

Arroio Velhaco 32,89% 43,67% 49,05% 54,64% 54,62% 

Arroio Turuçu 66,45% 72,57% 85,44% 88,02% 88,01% 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010) e Gama Engenharia.  
 

Quanto ao gênero, entre os anos de 1970 e 1991 a população da bacia do Camaquã apre-

sentava predomínio da população masculina em quase todos os municípios, uma estrutura 

bem diferente da encontrada no Rio Grande do Sul e no Brasil. A inversão documentada a 

partir do Censo Demográfico de 2000 foi de baixa representatividade e não generalizada 

entre as UPGRHs. Como resultado, a “Razão de Sexo” (IBGE, 2013c) que representa a rela-

ção entre o número de homens e o número de mulheres em uma determinada população 

permanece superior a 1 na bacia até 2000, mantendo-se assim nas UPGRHs do Médio Ca-

maquã e Arroio Velhaco até 2010 (Quadro 4.3). 

Este comportamento vai de encontro à tendência de predominância feminina registrada pelo 

Censo Demográfico de 2010, atestada como uma característica histórica no processo de evo-

lução da população brasileira ao longo das últimas décadas (IBGE, 2010). Segundo o estudo, 

em razão da maior longevidade das mulheres em relação aos homens, considerando uma 

população isenta de interferência de movimentos migratórios, poderia se observar redução 



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

60 

 

gradativa desta razão (menor proporção de homens) ao longo dos anos. A relativa predomi-

nância da população masculina na bacia pode ser explicada pela atividade agropecuária ser 

predominante, arregimentando preferencialmente a mão de obra masculina. 

Quadro 4.3 – Razão de Sexo da População da bacia do Camaquã, 1970-2010. 
Região 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 

Rio Grande do Sul 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 

BH do Camaquã 1,02 1,02 1 0,99 0,98 

Baixo Camaquã-Duro 1,03 1,04 1,02 1,01 0,99 

Médio Camaquã 1,04 1,05 1,05 1,05 1,04 

Alto Camaquã 1 1 0,97 0,96 0,94 

Arroio Velhaco 1,07 1,06 1,05 1,04 1,02 

Arroio Turuçu 0,99 1 0,97 0,97 0,96 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. Razão de sexo: quociente entre a população masculina e a femini-
na. 

Os dados disponíveis nos Censos Demográficos de 2000 e 2010 evidenciam que no primeiro 

destes anos, mais de 65% da população estimada para a bacia possuía menos de 40 anos 

de idade. Já em 2010 essa proporção caiu para aproximadamente 58%, com aumento de 

2% na faixa etária igual ou superior aos 65 anos de idade. Segundo informado pela Sinopse 

do Censo Demográfico de 2010 o principal fator explicativo para esse processo de envelhe-

cimento que é também apresentado na média nacional, é a baixa taxa de fecundidade das 

mulheres que ocorre em acordo com as mudanças nas estruturas das relações produtivas, 

emancipação das mulheres e maior participação destas no mercado de trabalho, adiando e 

até mesmo reduzindo os anseios pela maternidade que culturalmente era observado como 

natural e prioritário. BANDEIRA (2010) corrobora essas afirmações acrescentando, ainda, 

que já na década de 60 os estados do Sudeste, de forma pioneira no Brasil, apresentavam 

redução nas taxas de fecundidade, também facilitada pela maior disponibilidade de métodos 

anticoncepcionais. 

Um indicador que também evidencia essa mudança na composição etária da população do 

Camaquã é a “Razão de Dependência”, calculada conforme metodologia do IBGE (IBGE, 

2013c) para medir o peso da população inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais) sobre a po-

pulação potencialmente ativa (de 15 a 64 anos de idade). 

Para os dados observados entre 2000 e 2010 o que se observa é que a “Dependência dos 

Jovens” reduziu de uma década para a outra, indicando que os mesmos mudaram de faixa 
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etária sem a correspondente reposição de contingente populacional na mesma faixa. Adicio-

nalmente, com o envelhecimento dos ativos houve um aumento da Dependência dos Idosos, 

fato este que deve se agravar ao longo dos próximos anos pela natural migração das pesso-

as entre as faixas etárias. A maior representatividade do primeiro movimento, migração dos 

jovens, se reflete também na Razão de Dependência Total que mensura o peso associado de 

jovens e idosos sobre a população em idade potencialmente ativa. 

Este estreitamento é comum a todas as UPGRHs da bacia do Camaquã. Contudo, deve ser 

alertado que este indicador é apenas um índice de potencialidade, pois o mesmo baseia-se 

exclusivamente sobre a variável idade, desconsiderando elementos como efetiva empregabi-

lidade ou tempo mínimo requerido para uma boa formação profissional, incluindo ao menos 

a conclusão do ensino médio que ocorre após os 15 anos de idade. Também ignora o fato de 

que os integrantes da faixa populacional acima de 65 anos permanecem cada vez mais como 

ativos, devido a melhorias na renda, saúde e estilos de vida, por um lado, ou aos baixos sa-

lários de aposentadoria. 

4.2 Indicadores sociais e de renda: o desenvolvimento humano dos muni-

cípios 

Para avaliar as condições de vida da população que habita os municípios da bacia, faz-se uso 

de indicadores de desenvolvimento humano construídos com base em critérios amplos e 

multidimensionais. O mais popular desses indicadores é o “Índice de Desenvolvimento Hu-

mano Municipal – IDHM” que sistematiza informações básicas das condições de longevidade, 

educação e renda da população. No Rio Grande do Sul a FEE divulga ainda o Indicador de 

Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) para municípios, microrregiões, Estado e CORE-

DES. Lançado em 2003 e metodologicamente atualizado em 2014 para incluir novos elemen-

tos de análise da qualidade de vida (KANG et al, 2014), o IDESE também apresenta seus 

resultados em 3 blocos (Educação, Renda e Saúde).  

4.2.1 O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS MUNICÍPIOS (IDHM)  

O IDH se apresenta como um índice sintético com o objetivo de servir como uma referência 

para o nível de desenvolvimento humano de uma determinada localidade. O índice varia en-

tre 0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo), numa escala em que quanto mais próximo de 1, 
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maior o desenvolvimento humano de um município (Figura 4.3). Além de ser um contra-

ponto ao PIB, o IDH permite sintetizar uma realidade complexa em um único número, bem 

como estimular formuladores e implementadores de políticas públicas a priorizar a melhoria 

da vida das pessoas em suas ações e decisões. 

 

Fonte: PNUD, 2013. 

Figura 4.3 – Faixas de IDH. 

O IDHM resulta da média geométrica dos seguintes indicadores: Renda (IDHM-R), obtido a 

partir da renda per capita da população; Educação (IDHM-E), obtido a partir da frequência 

escolar de crianças e jovens e grau de alfabetização dos adultos e; Longevidade (IDHM-L), 

obtido a partir da Esperança de Vida ao nascer (PNUD, 2013). Esses indicadores elaborados 

a partir de microdados do Censo não permitem agregações para avaliação por UPGRH ou 

mesmo pela bacia e são apresentados no âmbito municipal. 

O Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2010 ocupou a 6a posição no ranking do IDH atrás 

do Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Nas dimensões es-

pecíficas o Estado ocupa posições distintas, sendo o 5o. em Renda, 4o. em Longevidade e 8o. 

em Educação que é também a única dimensão de avaliação do IDH situada na faixa de “mé-

dio” desenvolvimento com 0,642, algo preocupante em um Estado que já liderou esta di-

mensão no âmbito nacional. Em todas as demais dimensões o Estado ocupa a faixa de “Alto” 

IDH, sendo “Muito Alto” em Longevidade. 

Entre os municípios da bacia do Camaquã apenas na dimensão Longevidade essa análise 

pode ser replicada. À exceção de Hulha Negra, todos os municípios registram indicador na 

faixa “Muito Alto” (Quadro 4.4).   
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Quadro 4.4 – Indicadores de Desenvolvimento Humano dos Municípios da bacia 
do Camaquã 

Municípios 

IDHM Posição 
IDH RS 
2010 

Dimensões IDHM 2010 

1991 2000 2010 Renda 
Longevida-

de 
Educa-

ção 

Brasil 0,493 0,612 0,727 --- 0,739 0,816 0,637 

Rio Grande do Sul 0,542 0,664 0,746 6 º BR 0,769 0,840 0,642 

Amaral Ferrador 0,356 0,507 0,624 485 º 0,664 0,802 0,457 

Arambaré 0,348 0,56 0,691 346 º 0,694 0,833 0,570 

Arroio do Padre 0,319 0,56 0,669 413 º 0,756 0,86 0,461 

Bagé 0,561 0,659 0,74 151 º 0,739 0,848 0,647 

Barão do Triunfo 0,363 0,482 0,61 495 º 0,645 0,821 0,428 

Barra do Ribeiro 0,479 0,619 0,67 410 º 0,691 0,822 0,529 

Caçapava do Sul 0,494 0,599 0,704 295 º 0,699 0,855 0,585 

Cachoeira do Sul 0,546 0,661 0,742 142 º 0,739 0,854 0,648 

Camaquã 0,469 0,609 0,697 326 º 0,715 0,819 0,578 

Canguçu 0,381 0,516 0,65 460 º 0,683 0,819 0,491 

Cerro Grande do Sul 0,371 0,513 0,66 440 º 0,673 0,855 0,499 

Chuvisca 0,296 0,481 0,616 491 º 0,655 0,818 0,437 

Cristal 0,433 0,537 0,644 470 º 0,687 0,826 0,471 

Dom Feliciano 0,318 0,47 0,587 496 º 0,633 0,818 0,39 

Dom Pedrito 0,515 0,621 0,708 279 º 0,715 0,848 0,585 

Encruzilhada do Sul 0,431 0,551 0,657 445 º 0,677 0,875 0,478 

Hulha Negra 0,386 0,569 0,643 471 º 0,653 0,796 0,512 

Lavras do Sul 0,504 0,629 0,699 314 º 0,683 0,868 0,577 

Pelotas 0,558 0,66 0,739 159 º 0,758 0,844 0,632 

Pinheiro Machado 0,425 0,584 0,661 433 º 0,685 0,846 0,499 

Piratini 0,408 0,55 0,658 443 º 0,672 0,821 0,517 

Santana da Boa Vista 0,388 0,553 0,633 480 º 0,63 0,802 0,503 

São Gabriel 0,518 0,624 0,699 314 º 0,711 0,822 0,585 

São Jerônimo 0,478 0,609 0,696 330 º 0,734 0,822 0,56 

São Lourenço do Sul 0,469 0,589 0,687 361 º 0,722 0,849 0,528 

Sentinela do Sul 0,375 0,56 0,671 407 º 0,671 0,826 0,545 

Tapes 0,498 0,619 0,695 332 º 0,699 0,862 0,556 

Turuçu 0,352 0,528 0,629 484 º 0,685 0,814 0,446 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/. 

Reafirmando a boa situação do indicador nessa dimensão específica, em 12 dos 28 municí-

pios selecionados o IDHM-L registrado é superior até mesmo ao do Estado do Rio Grande do 

Sul. Encruzilhada do Sul ocupa a posição mais alta na bacia com IDHM-L de 0,875, sendo o 

128o do Brasil. 

Além da expectativa de vida, é a taxa de mortalidade infantil que interfere nessa dimensão 

do IDH e para o ano censitário de 2010 que serviu de base para o cálculo do IDHM, entre os 

municípios da bacia do Camaquã a mortalidade de menores de 1 ano de idade em cada mil 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/
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nascidos vivos foi inferior à do Estado (11,20) em 17 municípios sendo zero em Arambaré, 

Arroio do Padre, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Chuvisca, Sentinela do Sul, Tapes e Tu-

ruçu. 

Na dimensão Renda por sua vez a posição dos municípios da bacia é menos confortável. 

Nenhum dos 28 selecionados encontra-se na faixa de mais alta representatividade do IDHM 

(igual ou superior a 0,800), e apenas 9 apresentam índice “Alto” (de 0,700 a 0,799), os 19 

restantes são classificados como “Médio” (de 0,600 a 0,699). A única variável que interfere 

nesse indicador é a renda per capita da população, do que resulta que embora o mesmo 

possa refletir a capacidade média de uma determinada população para adquirir bens e servi-

ços, o mesmo não evidencia as desigualdades existentes na distribuição de renda e, dessa 

forma, o impacto da pobreza sobre essa população de referência. Em razão desta limitação, 

torna-se também necessário avaliar outros dois indicadores específicos para a variável renda, 

o Índice de Gini e o Theil-L. 

O Índice de Gini é um indicador estatístico de distribuição de renda que indica a diferença 

entre os mais pobres e os mais ricos de uma população, revelando assim o grau de concen-

tração da riqueza de uma determinada localidade. O índice varia entre 0 (perfeita distribui-

ção de renda) e 1 (total concentração de renda, ou apenas um indivíduo com toda a renda). 

O Índice Theil-L mede a entropia, ou desordem, da distribuição de renda entre os grupos e é 

mais sensível às transferências de renda. Os valores do Theil-L partem de 0 (perfeita distri-

buição de renda) e vão se elevando ao infinito com o aumento da desigualdade na distribui-

ção. Ambos os indicadores, em razão das suas especificidades metodológicas são também 

apresentados apenas para os municípios, sem possível agregação regional em UPGRHs ou 

bacia. 

Conforme pode ser observado no Quadro 4.5, entre os anos de 1991 e 2010 houve aumen-

to da concentração de renda medida pelo Índice de Gini em 7 dos 28 municípios da bacia, 

são eles: Arambaré, Arroio do Padre, Barão do Triunfo, Chuvisca, Hulha Negra, Santana da 

Boa Vista e São Jerônimo. Em todos os demais municípios, assim como no Estado do Rio 

Grande do Sul e no Brasil, foi registrada melhor distribuição de renda através de um menor 

índice de Gini. Em 2010, Amaral Ferrador registrou o melhor índice (0,44), enquanto Bagé 

apresentou o valor mais elevado (0,56). O fato de Arroio do Padre ter um dos maiores 
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IDHM-R registrados na bacia, indica que a elevação da renda das últimas décadas foi acom-

panhada por maior concentração da mesma em um menor número de habitantes, ampliando 

o hiato entre ricos e pobres. Tal fato é confirmado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano 

que informa que em 1991 os 10% mais ricos da população do município se apropriavam de 

29,03% da renda gerada no mesmo, sendo que esse percentual subiu para 42,97% em 

2010. 

Quadro 4.5 – Indicadores de Distribuição de Renda dos Municípios da bacia do 
Camaquã. 

Município UPGRH 
Índice de Gini Índice de Theil - L 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil Brasil 0,63 0,64 0,60 0,78 0,76 0,68 

Rio Grande do Sul RS 0,59 0,58 0,54 0,64 0,62 0,53 

Amaral Ferrador Médio Camaquã 0,57 0,48 0,44 0,58 0,40 0,35 

Arambaré Baixo Camaquã-Duro 0,41 0,52 0,48 0,28 0,47 0,42 

Arroio do Padre Arroio Turuçu 0,39 0,40 0,53 0,26 0,30 0,52 

Bagé Alto Camaquã 0,60 0,58 0,56 0,65 0,60 0,57 

Barão do Triunfo Arroio Velhaco 0,47 0,47 0,53 0,39 0,40 0,50 

Barra do Ribeiro Arroio Velhaco 0,54 0,54 0,48 0,51 0,52 0,42 

Caçapava do Sul Alto Camaquã 0,56 0,54 0,48 0,56 0,51 0,42 

Cachoeira do Sul Médio Camaquã 0,64 0,57 0,54 0,76 0,58 0,52 

Camaquã Baixo Camaquã-Duro 0,57 0,55 0,48 0,60 0,55 0,42 

Canguçu Baixo Camaquã-Duro 0,60 0,50 0,49 0,66 0,45 0,47 

Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco 0,59 0,52 0,50 0,63 0,48 0,44 

Chuvisca Médio Camaquã 0,46 0,50 0,46 0,40 0,45 0,39 

Cristal Baixo Camaquã-Duro 0,67 0,48 0,45 0,83 0,39 0,36 

Dom Feliciano Médio Camaquã 0,53 0,48 0,48 0,50 0,42 0,39 

Dom Pedrito Alto Camaquã 0,59 0,61 0,54 0,61 0,68 0,51 

Encruzilhada do Sul Médio Camaquã 0,60 0,58 0,52 0,67 0,58 0,50 

Hulha Negra Alto Camaquã 0,51 0,67 0,54 0,44 0,83 0,52 

Lavras do Sul Alto Camaquã 0,63 0,58 0,50 0,71 0,60 0,45 

Pelotas Arroio Turuçu 0,59 0,59 0,54 0,62 0,63 0,54 

Pinheiro Machado Alto Camaquã 0,57 0,55 0,48 0,58 0,55 0,41 

Piratini Alto Camaquã 0,58 0,56 0,51 0,59 0,54 0,50 

Santana da Boa Vista Médio Camaquã 0,49 0,63 0,52 0,41 0,65 0,52 

São Gabriel Alto Camaquã 0,66 0,60 0,54 0,79 0,64 0,54 

São Jerônimo Médio Camaquã 0,55 0,61 0,55 0,53 0,66 0,53 

São Lourenço do Sul Arroio Turuçu 0,56 0,52 0,46 0,55 0,48 0,39 

Sentinela do Sul Arroio Velhaco 0,53 0,50 0,47 0,48 0,42 0,39 

Tapes Arroio Velhaco 0,60 0,60 0,51 0,64 0,65 0,46 

Turuçu Arroio Turuçu 0,70 0,45 0,48 0,91 0,37 0,39 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/. 

O Índice Theil-L que também pode ser observado no Quadro 4.5, corrobora os argumentos 

decorrentes da análise do Índice de Gini, até mesmo as posições de Amaral Ferrador e Bagé. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/
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Esse comportamento similar indica que as transferências de renda entre os grupos de ricos e 

pobres nos municípios ocorreu de forma mais representativa nos seus extremos, sem gran-

des distorções ou distribuição em faixas intermediárias. 

A última dimensão de análise do desenvolvimento humano nos municípios da bacia é tam-

bém aquela que apresenta os piores resultados: a Educação. 11 dos 28 municípios selecio-

nados possuem IDHM-E abaixo de 0,500 e são, portanto, inseridos na faixa de ”Muito Baixo”. 

Os melhores resultados são apresentados por Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas que se des-

tacam também nas demais dimensões assumindo as primeiras posições no ranking da bacia. 

Os subíndices que fundamentam o IDHM-E evidenciam que apesar de melhorias nos resulta-

dos de escolaridade de jovens e adultos, muito ainda precisa ser feito. Os maiores problemas 

estão na escolaridade de adultos, revelando os efeitos da ausência de ações específicas para 

o sistema educacional em décadas passadas que se traduzem na baixa escolaridade dos 

adultos de hoje. 

Para efeitos de comparação, Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas que possuem os melhores 

resultados da bacia, situados na faixa de “Médio” desenvolvimento tem subíndices de fre-

quência escolar (jovens) e escolaridade (adultos) de aproximadamente 0,58 e 0,65, respecti-

vamente, bem abaixo daqueles apresentados pelo município de Águas de São Pedro, no Es-

tado de São Paulo, onde foi registrado o maior IDHM-E do país. Neste a frequência escolar é 

de 0,86 e a escolaridade de 0,75. 

4.2.2 O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE) DOS MUNICÍPIOS  

De forma similar ao índice do PNUD e inspirado no mesmo, mas com maior número de vari-

áveis na sua composição, a FEE/RS calcula o IDESE para o Estado, em diversos tipos de 

agrupamentos. Dessa forma, no bloco Renda através do IDESE pode-se avaliar os aspectos 

de geração e apropriação de renda; no bloco de Saúde, avaliam-se não apenas a longevida-

de e saúde materno infantil, mas também as condições gerais de saúde e finalmente, no 

bloco Educação, avaliam-se os segmentos etários distintos da população em suas diversas 

etapas no sistema escolar, desde a pré-escola até a fase adulta. Adicionalmente, esse bloco 

insere um parâmetro de avaliação a qualidade do ensino através das notas na Prova Brasil 

no 5o e 9o do ensino fundamental. 
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Os resultados, assim como o IDHM, são apresentados em faixas de valores similares em 

seus limites inferiores e superiores àquele Índice, embora com nomenclaturas diferentes, a 

saber: Alto, Médio Alto, Médio, Médio Baixo e Baixo. 

Os resultados mais recentes do IDESE divulgados na página eletrônica da FEE são para o 

ano de 2012 e estão no Quadro 4.6. Nele, são apresentados os valores para o Estado e 

para os municípios da bacia do Camaquã. Com base neles, e na população municipal, foram 

estimados os valores por UPGRH e para a bacia do Camaquã, apresentados na parte superi-

or do quadro. 

O que mais chama a atenção é que o IDESE para a bacia do Camaquã é inferior ao do Esta-

do, seja no valor integrado, seja nos blocos que o compõe, com a única exceção no bloco 

saúde em que a UPGRH do Arroio Velhaco supera o Estado. Chama também atenção os bai-

xos valores no bloco Educação, seja em todo estado, seja na bacia e em seus municípios. O 

maior contraste entre os resultados agregados para o estado e para a bacia do Camaquã 

ocorre no bloco Renda, desfavoravelmente a esta bacia. O bloco Saúde, que sempre é o me-

lhor entre os demais, para o estado e para a bacia, é o que apresenta menor contraste. 

Avaliando por municípios, Dom Feliciano, Amaral Ferrador e Santana da Boa Vista se apre-

sentam entre os com piores resultados, e Cachoeira do Sul, Bagé e Camaquã, entre os me-

lhores.  

O bloco Saúde do IDESE certamente apresenta os melhores indicadores para a bacia do Ca-

maquã, replicando o já evidenciado para o Estado. Contudo, neste bloco tem-se o município 

de Lavras do Sul como uma exceção, pois o mesmo é o único na faixa de médio desenvolvi-

mento. Os dados desagregados indicam que nos últimos anos foi registrado neste município 

piora na variável “mortes por causas evitáveis” que compõe as indicações de “condições ge-

rais de saúde”, explicando sua posição inferior entre os demais. 

O bloco Renda por sua vez evidencia nos municípios da bacia do Camaquã uma situação 

bem distinta daquela apresentada pelo Estado. 5 dos municípios com IDESE-Renda inferior a 

0,500 (Baixo), outros 13 na faixa de “Médio baixo” e apenas 10 na faixa de “Médio”, sendo o 

melhor resultado apresentado por Pelotas (0,664). É na apropriação de renda medida pela 

média da renda domiciliar per capita que se verificam as maiores distorções nesse bloco e, 
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consequentemente, os efeitos negativos mais persistentes. Esses resultados fazem com que 

os problemas relacionados a renda sejam até mesmo mais preocupantes que aqueles evi-

denciados na dimensão Educação, criando um novo contexto de análise para a região. 

Quadro 4.6 – Índice de Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios da bacia 
do Camaquã, 2012 

Município UPGRH IDESE Saúde Renda Educação 

Rio Grande do Sul 0,744 0,804 0,745 0,685 

UPGRH Alto Camaquã 0,677 0,756 0,597 0,678 

UPGRH Médio Camaquã 0,607 0,788 0,457 0,575 

UPGRH Baixo Camaquã-Duro 0,665 0,801 0,589 0,605 

UPGRH Arroio Velhaco 0,638 0,816 0,535 0,564 

UPGRH Arroio Turuçu 0,677 0,779 0,637 0,614 

Bacia Camaquã 0,661 0,784 0,58 0,619 

Amaral Ferrador Médio Camaquã 0,577 0,813 0,384 0,534 

Arambaré Baixo Camaquã-Duro 0,652 0,768 0,627 0,56 

Arroio do Padre Arroio Turuçu 0,68 0,845 0,608 0,587 

Bagé Alto Camaquã 0,704 0,765 0,628 0,718 

Barão do Triunfo Arroio Velhaco 0,593 0,858 0,418 0,502 

Barra do Ribeiro Arroio Velhaco 0,647 0,813 0,569 0,56 

Caçapava do Sul Alto Camaquã 0,66 0,741 0,581 0,659 

Cachoeira do Sul Médio Camaquã 0,704 0,753 0,659 0,7 

Camaquã Baixo Camaquã-Duro 0,696 0,811 0,622 0,653 

Canguçu Baixo Camaquã-Duro 0,628 0,793 0,539 0,552 

Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco 0,606 0,842 0,503 0,473 

Chuvisca Médio Camaquã 0,626 0,835 0,512 0,531 

Cristal Baixo Camaquã-Duro 0,609 0,774 0,551 0,501 

Dom Feliciano Médio Camaquã 0,559 0,822 0,38 0,475 

Dom Pedrito Alto Camaquã 0,688 0,779 0,636 0,649 

Encruzilhada do Sul Médio Camaquã 0,634 0,756 0,501 0,644 

Hulha Negra Alto Camaquã 0,636 0,807 0,57 0,532 

Lavras do Sul Alto Camaquã 0,613 0,691 0,554 0,594 

Pelotas Arroio Turuçu 0,694 0,749 0,662 0,671 

Pinheiro Machado Alto Camaquã 0,612 0,723 0,551 0,561 

Piratini Alto Camaquã 0,6 0,755 0,458 0,587 

Santana da Boa Vista Médio Camaquã 0,59 0,748 0,412 0,61 

São Gabriel Alto Camaquã 0,657 0,774 0,606 0,593 

São Jerônimo Médio Camaquã 0,687 0,787 0,628 0,645 

São Lourenço do Sul Arroio Turuçu 0,667 0,798 0,624 0,578 

Sentinela do Sul Arroio Velhaco 0,644 0,814 0,528 0,59 

Tapes Arroio Velhaco 0,662 0,796 0,568 0,621 

Turuçu Arroio Turuçu 0,619 0,777 0,539 0,54 

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE) – FEEDADOS. Disponível em: 
http://feedados.fee.tche.br/feedados/ .Convenção: Alto - azul, Médio Alto - verde, Médio salmão, 
Médio Baixo – rosa e Baixo – vermelho. 

http://feedados.fee.tche.br/feedados/
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Segundo relatório de avaliação publicado na mesma página eletrônica da FEE-RS, ao longo 

dos últimos anos houve uma melhora significativa nos indicadores do Estado com crescimen-

to de 2,4% desde 2010, embora o Estado permaneça em nível de Médio desenvolvimento. O 

motivo maior para esta melhoria foram as políticas na área de educação, em especial a edu-

cação infantil, que elevaram substancialmente o indicador neste Bloco que permanece sendo 

como o de piores resultados. Também no bloco Renda foram registradas melhorias no Esta-

do, apesar da queda do PIB que impactou negativamente na variável PIB per capita que 

compõe o índice. Por sua vez, o Bloco Saúde, já estando em níveis elevados do indicador, é 

menos sujeito a melhorias, mantendo-se assim estável. 

4.3 Estrutura e dinâmica das atividades produtivas  

Considerando o Produto Interno Bruto – PIB - a soma, em valores monetários, de todos os 

bens e serviços finais produzidos numa determinada região -, o Rio Grande do Sul ocupa a 4a 

posição entre os estados brasileiros tendo registrado em 2013 o equivalente a R$ 331.095 

milhões de reais (a preços correntes daquele ano). Com PIBs maiores se encontram São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

CONCEIÇÃO (2010) e LAZZARI (2010) em análise da economia gaúcha entre 1980 e 2010, 

evidenciam a forte interligação entre a agropecuária e indústria no Estado, e informam a 

dependência desta última em relação ao comércio internacional. Neste período, fatores como 

a desvalorização cambial e a modernização tecnológica do setor agrícola contribuíram para a 

sobrevivência da economia do Estado e do País em um contexto hiperinflacionário e esgota-

mento do processo de substituição de exportações. Nos demais segmentos, a economia gaú-

cha movia-se lentamente. 

Conforme LAZZARI (2010), entre 1981-1994 o crescimento acumulado da economia gaúcha 

foi superior ao da economia brasileira em 5,3 pontos percentuais. Além do processo de mo-

dernização no campo, também o crescimento da indústria de calçados e o bom desempenho 

da agropecuária contribuíram para esse movimento. Contudo, a partir da segunda metade 

da década de 90 a economia gaúcha apresentou sinais de esgotamento do padrão produtivo 

até então em vigor, diante da “precária inserção nacional no padrão de competitividade na-
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cional” evidenciada após a abertura econômica propiciada pelo Plano Real. Verificou-se tam-

bém uma perda progressiva da importância do setor industrial (LAZZARI, 2010). 

Quanto ao setor primário, os dados do IBGE revelam a diversidade da estrutura produtiva do 

Estado do Rio Grande do Sul, com especial atenção às culturas da lavoura temporária. Se-

gundo LAZARRI (2010), esta diversidade é focalizada em cinco grãos principais: arroz, feijão, 

milho, trigo e soja. O autor afirma que no período que se estende do final dos anos de 1980 

a 2010, a agropecuária, que sempre teve relevância na produção do Estado, perdeu a impor-

tância. Na pecuária os maiores destaques foram a produção de leite e a criação de frangos 

com relativa estabilidade dos rebanhos bovino e suíno. 

Deve ser alertado que embora ambos os autores apresentem uma extensa análise apoiada 

por estatísticas oficiais dos anos de 1980 a 2010, com destaque para o trabalho de LAZZARI 

(2010), a mudança metodológica conduzida pelo IBGE em 1995 inviabiliza uma comparação 

mais precisa do ponto de vista quantitativo, embora permita uma contextualização interseto-

rial comparada.  

A partir desse panorama mais amplo, na sequência discute-se a atividade econômica nos 

municípios da bacia do Camaquã, observando suas semelhanças e diferenças em relação ao 

Estado. A análise é segmentada com base no setor de atividade econômica para uma abor-

dagem mais consistente. 

4.3.1 SETOR PRIMÁRIO 

Estrutura dos estabelecimentos rurais 

No Censo Agropecuário divulgado pelo IBGE (2006), foram registrados 55.072 estabeleci-

mentos agropecuários na área total dos municípios que se inserem total ou parcialmente na 

bacia hidrográfica do Camaquã. As lavouras permanentes e temporárias, e áreas de pasta-

gem, entre outras, representavam 12,47% dos estabelecimentos agropecuários do Estado. 

Entre os grupos de atividade, destacava-se a lavoura temporária com 26.327 estabelecimen-

tos, equivalentes a 47,80% do total (Quadro 4.7) e a pecuária com 23.621 estabelecimen-

tos (42,89%). Juntos estes dois grupos representavam a quase totalidade dos estabeleci-

mentos da bacia. 
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Estes estabelecimentos ocupavam então uma área total de 3.997.287 hectares que se dividia 

entre as propriedades de forma não equilibrada, com predomínio de unidades de 10 a menos 

de 50 hectares (48,45% dos estabelecimentos). Essa estrutura é compatível com o fato de 

que quase 80% dos produtores eram proprietários das suas terras. 

Mais de 75% dos estabelecimentos recenseados indicaram o uso de algum sistema de pre-

paro do solo, sendo o cultivo convencional (aração e gradagem) ou a gradagem profunda o 

sistema predominante. Declararam uso de irrigação 218.927 hectares cultivados, sendo esta 

área pertencente a 3.689 estabelecimentos agropecuários. Mais de 40% da área irrigada 

situava-se nos municípios pertencentes a UPGRH Alto Camaquã. Este dado está nitidamente 

em desacordo com as observações e conhecimento geral, e decorre de en-trarem na soma 

das áreas irrigadas do Alto Camaquã os municípios de Dom Pedrito, Bagé e São Gabriel, que 

têm pequena área dentro da bacia hidrográfica do Camaquã. Dados mais precisos, baseados 

em imagens de satélite, serão encontrados no item 4.4 Uso e ocupação do solo. 

Conforme pode ser observado no Quadro 4.8 a Inundação é o método de irrigação mais 

comum na região. Aproximadamente 60% desses estabelecimentos receberam alguma ori-

entação técnica para o uso da irrigação, mesmo que ocasionalmente, sendo tal prática mais 

comum na UPGRH Alto Camaquã, onde verificou-se maior proporção de área irrigada. 

Ainda quanto à estrutura de produção destes estabelecimentos, o Censo Agropecuário de 

2006 registrou nos municípios da bacia do Camaquã a existência de 44.908 estabelecimentos 

de agricultura familiar, assim classificados de acordo com os termos da Lei 11.326/2006 

(BRASIL, 2006). Segundo esta Lei, define-se como agricultor e empreendedor familiar rural 

aqueles que não possuem área superior a 4 módulos fiscais, utilizam de forma predominante 

mão de obra familiar nas atividades do estabelecimento, é o gestor da propriedade (junto 

com sua família) e tem um percentual de renda mínima proveniente das atividades no esta-

belecimento. 

Entre essas variáveis, o tamanho do módulo fiscal requer maiores considerações. Esta uni-

dade de medida não tem valor fixo pois é determinada por condições gerais de produção 

que variam entre 5 e 110 hectares nos municípios brasileiros. Nos municípios onde a dispo-

nibilidade de infraestrutura, tecnologia e estrutura de mercado para comercialização de pro-
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dutos e insumos, além de fatores relacionados a solo e água apresentarem melhor situação, 

permite-se maior produtividade por hectare, reduzindo assim o módulo fiscal. 
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Quadro 4.7 – Número de Estabelecimentos Rurais nas UPGRHs da bacia do Camaquã Segundo Grupo de Atividade Econômica, 
2006 

UPGRH Total 
Lavoura 

temporária 

Lavoura 
permanen-

te 

Pecuária e 
criação animal 

Horticultura, floricul-
tura, sementes, mu-

das e outros 

Produção 
Florestal 

Pesca e 
Aquicultura 

Brasil 5.175.636 1.881.345 558.023 2.312.283 199.725 197.995 26.265 

Rio Grande do Sul 441.472 218.423 20.060 171.156 16.799 13.989 1.045 

BH do Camaquã 55.072 26.327 752 23.621 2.459 1.877 36 

Baixo Camaquã-Duro 13.566 8.142 180 4.522 329 384 9 

Médio Camaquã 14.204 7.428 83 5.466 649 567 11 

Alto Camaquã 14.164 2.267 70 10.710 615 495 7 

Arroio Velhaco 4.267 3.229 20 625 215 172 6 

Arroio Turuçu 8.871 5.261 399 2.298 651 259 3 

Fonte: IBGE, 2006. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou pacialmente dentro da bacia do Camaquã. 
 

 
Quadro 4.8 – Número de Estabelecimentos com Uso de Irrigação Segundo Método Utilizado e Área Total Irrigada, 2006. 

UPGRH 

Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação (Unidades) 
Área Total dos Esta-

belecimentos (Hecta-
res) 

Total 
Inunda-

ção 
Sulcos 

Aspersão 
(pivô cen-

tral) 

Aspersão 
(outros 

métodos) 
Localizado 

Outros métodos 
de irrigação 

e/ou molhação 

BH do Camaquã 3.689 1.975 120 17 572 448 707 218.927 

Baixo Camaquã-Duro 572 302 25 2 108 61 88 37.423 

Médio Camaquã 896 520 37 4 69 33 252 43.013 

Alto Camaquã 1.009 657 30 10 61 111 166 87.576 

Arroio Velhaco 443 376 6 - 26 13 37 31.249 

Arroio Turuçu 769 120 22 1 308 230 164 19.666 

Fonte: IBGE, 2006. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou pacialmente dentro da bacia do Camaquã. 
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Segundo LANDAU et al (2012) a grande maioria dos municípios na bacia do Camaquã tem 

módulos inferiores ou igual a 20 hectares, abaixo do valor médio do Estado, indicando que 

as condições de produtividade da terra são satisfatórias. Apenas em 7 municípios foi indicada 

a necessidade de uma maior área para a obtenção de renda mínima, são eles: Amaral Ferra-

dor, Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Piratini e San-

tana da Boa Vista, todos estes situados nas UPGRHs Médio ou Alto Camaquã. Corroborando 

essa maior necessidade de elementos para garantia de produtividade, conforme já indicado, 

é também na UPGRH do Alto Camaquã que foi registrada a maior área irrigada da bacia. 

Estes estabelecimentos familiares que representavam 81,54% do total de unidades registradas 

pelo Censo Agropecuário ocupavam apenas 22,41% da área, indicando a concentração fundiária 

na região (Quadro 4.9). Quanto ao tipo de cultura, também na produção familiar predomina a 

lavoura temporária. 

Quadro 4.9 – Quantidade e Área Ocupada Segundo Existência de Agricultura Fa-
miliar, 2006 

UPGRH 

Número de estabelecimentos 
(Unidades) 

Área dos estabelecimentos (Hec-
tares) 

Total 
Empre-
sarial 

Agricul-
tura fa-
miliar 

Total 
Empresa-

rial 
Agricultu-
ra familiar 

Bacia 55.072 10.164 44.908 3.997.287 3.101.653 895.632 

Baixo Camaquã-Duro 13.566 1.574 11.992 463.081 279.604 183.478 

Médio Camaquã 14.204 2.749 11.455 906.700 675.880 230.820 

Alto Camaquã 14.164 4.209 9.955 2.110.019 1.818.611 291.406 

Arroio Velhaco 4.267 670 3.597 209.162 163.718 45.444 

Arroio Turuçu 8.871 962 7.909 308.325 163.840 144.484 

Fonte: IBGE, 2006. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inse-
rem total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 
 

Produção agrícola  

Os dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE (2013a) informam que nos últimos 

6 anos o Rio Grande do Sul produziu mais da metade do arroz, da aveia, do fumo e do trigo 

do país, além algo em torno de 30% a 40% da batata doce e da cevada, ratificando sua 

importância nacional. Contudo, nos municípios da bacia do Camaquã nem todas essas cultu-

ras são igualmente representativas. 
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Tomando como base a proporção da quantidade produzida das culturas da lavoura temporá-

ria em relação ao total do Rio Grande do Sul, o destaque é conferido a: 

 Arroz em casca: principal produto da economia gaúcha, responsável em 2013 por 

quase 70% da produção nacional. Nos municípios inseridos total ou parcialmente na 

bacia do Camaquã produz-se 20,89% do total do Estado. 

 Fumo em folha: o Rio Grande do Sul responde por metade da produção nacional des-

se produto, sendo que os municípios inseridos total ou parcialmente na bacia do Ca-

maquã respondem a 28% do produzido no Estado.  

 Batata doce: nos últimos seis anos a parcela da produção gaúcha dessa cultura em 

nenhum momento foi inferior a 32%. No mesmo período sempre mais de 11% con-

centrou-se nos municípios inseridos total ou parcialmente na bacia do Camaquã. 

 Melancia: 34,05% da produção registrada no Estado para essa cultura em 2013 está 

restrita aos municípios inseridos total ou parcialmente na bacia do Camaquã e 

61,08% desta parcela concentrada no município de Encruzilhada do Sul (87 mil tone-

ladas) fazendo o Médio Camaquã a UPGRH de maior produção. 

No que concerne aos ganhos financeiros, o valor da produção decorrente do cultivo de pro-

dutos da lavoura temporária nos municípios inseridos total ou parcialmente na bacia foi de 

R$ 3.191.767 mil a preços correntes de 2013, sendo 32,44% desse montante decorrente da 

comercialização do arroz em casca produzido. 

Apesar da grande representatividade em termos de quantidade produzida, LUCCA et al 

(2014) afirma que a trajetória crescente da rizicultura no Estado apoiou-se fortemente nos 

avanços biotecnológicos que permitiram grande aumento da produtividade por hectare.  

Quanto à lavoura permanente, que já havia sido apontada pelo Censo Agropecuário de 2006 

como pouco representativa na bacia, permanece ainda nessa condição nos últimos anos, 

segundo dados da PAM/IBGE. Com apenas 10.845 hectares destinados a colheita de produ-

tos desse tipo de cultura, o valor da produção obtido em 2013 nos municípios inseridos total 

ou parcialmente na bacia do Camaquã foi de R$ 66.400 mil, dos quais R$ 34.784 mil 
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(52,39%) do cultivo de pêssego, um produto que se destaca também no contexto estadual 

(62,86% da produção nacional)5. 

Criação animal  

No Rio Grande do Sul, e também nos municípios total ou parcialmente inseridos na bacia do 

Camaquã, a criação animal é bastante diversificada, embora os rebanhos não apresentem o 

mesmo destaque nacional das culturas de arroz. Historicamente, a criação animal está asso-

ciada ao rebanho bovino para corte ou produção de leite. Os dados da Pesquisa Pecuária 

Municipal (PPM) para 2013 (IBGE, 2013b) indicam que apenas 4,05% (182.776 litros) do 

leite produzido no Estado foi originário dos municípios pertencentes em parte ou no todo à 

bacia. Porém, informam que o rebanho bovino neles concentrado equivale a quase 3 milhões 

de cabeças, e correspondia a 20,56% do total do Estado. À exceção das aves em geral e 

suínos, todos os demais rebanhos apresentam-se como representativos no contexto estadu-

al. Tal fato está de acordo com as análises que já haviam sido apresentadas por ocasião do 

Censo Agropecuário (2006) (Quadro 4.10). 

A diversidade do rebanho animal, bem como a expressividade dos ovinos, se traduz em ga-

nhos financeiros contabilizados através do valor da produção animal dos municípios divulga-

do pela PPM/IBGE (Quadro 4.11). Enquanto o Estado concentra 96% do valor da produção 

nacional, os municípios parcial ou totalmente inseridos na bacia do Camaquã são responsá-

veis por uma fatia de 31% do Estado (R$ 26.382 Mil). 

                                            

 

5 Notar que o cultivo de pêssego é encontrado especialmente no município de Pelotas, com pequena área 
inserida na bacia. 
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Quadro 4.10 – Efetivo dos Rebanhos nas UPGRHs da bacia do Camaquã, 2013 

UPGRH Bovino Equino Bubalino Suíno - total Caprino Ovino 
Galináceos e 

Codornas 

RS 14.037.367 535.299 69.731 6.320.890 100.514 4.250.932 149.751.520 

Bacia 2.886.637 143.641 15.209 168.681 41.122 1.242.901 1.787.568 

Baixo Camaquã-Duro 255.376 16.065 1.039 36.526 3.663 55.898 384.225 

Médio Camaquã 467.243 27.094 3.055 50.256 14.653 231.391 481.344 

Alto Camaquã 1.914.664 80.165 9.056 36.020 18.432 928.098 360.388 

Arroio Velhaco 76.990 4.360 1.052 18.530 2.153 10.030 106.618 

Arroio Turuçu 172.364 15.957 1.007 27.349 2.221 17.484 454.993 

Fonte: IBGE, 2013b. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 
 

Quadro 4.11 – Valor da Produção de Origem Animal por Tipo de Produto nas UPGRHs da bacia do Camaquã, 2013 

UPGRH Total Leite 
Ovos de 
galinha 

Ovos de 
codorna 

Mel de abe-
lha 

Lã 

RS 4.859.752 4.012.934 699.760 10.229 52.084 84.745 

Bacia 199.384 148.641 16.354 45 7.962 26.382 

Baixo Camaquã-Duro 28.672 23.988 2.944 - 1.003 737 

Médio Camaquã 20.253 11.397 3.426 4 1.847 3.579 

Alto Camaquã 75.025 44.404 4.756 36 4.094 21.735 

Arroio Velhaco 4.577 3.032 1.047 4 448 46 

Arroio Turuçu 70.857 65.820 4.181 1 570 285 

Fonte: IBGE, 2013b. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 
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Minérios de relevância econômica, incluindo areia - lavras concedidas 

A mineração tem grande relevância na bacia hidrográfica do Camaquã, que, por estar 

situada sobre rochas do Escudo Sul-rio-grandense, possui uma concentração mineral 

com bom aproveitamento econômico. O extrativismo mineral iniciou no século XVII 

com a chegada dos bandeirantes sendo assim uma das atividades econômicas mais 

antigas da bacia.  

Conforme SILVA, 2008, Lavras do Sul se destacou na busca do ouro ao longo do sécu-

lo XIX, sendo instaladas empresas para explorar o minério em camadas mais profun-

das. Houve pouco êxito devido a dificuldades de infraestrutura para instalação de ma-

quinário. Neste mesmo município há a ocorrência de depósitos minerais oriundos de 

formações vulcânicas e sedimentares, como cobre, ouro, zinco, prata e chumbo, sendo 

uma das regiões de maior concentração de minerais do Estado. Embora grandes quan-

tidades de minérios já tenham sido extraídas e existam minas esgotadas na região, em 

seu subsolo há indícios de novas jazidas minerais (PANORAMA LAVRENSE, 2009). 

Na década de 50 surgiu a Companhia Brasileira de Cobre - CBC, que atuou na extração 

do minério nas Minas do Camaquã em Caçapava do Sul até 1974, quando foi vendida 

para o Governo Federal. Em 1989, a CBC foi privatizada e, em 1994, começou a diver-

sificar, abrindo uma indústria de calcário, madeireira, serraria e reflorestamento, além 

de produzir sulfato de cobre do próprio minério. 

Com objetivo de verificar a situação atual dos processos existentes na área da bacia foi 

realizada uma pesquisa no site do Departamento Nacional da Produção Mineral - 

DNPM. A Figura 4.4 mostra a localização dos principais processos minerários da bacia 

do Camaquã. Os principais estão situados na UPGRH do Alto Camaquã, sendo relacio-

nados ao Cobre, Ouro, Zinco, Calcário, Chumbo e Granito. Nas UPGRHs do Médio e 

Baixo Camaquã os principais processos são relacionados ao Cobre, Zinco, Ouro, Chum-

bo, Granito, Calcário, Argila e Areia. Na UPGRH do arroio Velhaco é para Areia, Argila e 

Granito.  Do ponto de vista das ocorrências de minerais de valor econômico, a UPGRH 
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do Alto Camaquã é que apresenta as melhores perspectivas, seguido da UPGRH do 

Médio Camaquã.  

O município com a maior quantidade de processos minerários dentro da bacia é Caça-

pava do Sul, com 253 processos, sendo que para Autorização de Pesquisa tem 48 pro-

cessos para Cobre, 15 para Zinco, 15 para Ouro, 8 para Chumbo e 5 para Calcário. 

Para Concessões de Lavra, Caçapava do Sul possui 10 processos para Calcário, 4 para 

Cobre, 1 para Água Mineral, 1 para Mármore e 1 para Talco. 

O município de Lavras do Sul possui 159 processos dentro da bacia, sendo que Autori-

zações de Pesquisa são para Ouro (14), Cobre (13), Fosfato (10), Calcário (7), Granito 

(4), Prata (1) e Zinco (1); para Concessões de Lavra, o município possui processos 

para Chumbo (3), Ouro (3), Cobre (1) e Zinco (1). 

Conforme dados fornecidos pela FEPAM, existem 118 empreendimentos ativos no ramo 

da mineração nos municípios da bacia do Camaquã, sendo 15 em São Lourenço do Sul, 

14 em Sentinela do Sul, 13 em Cerro Grande do Sul, 12 em Canguçu e Camaquã, 11 

em Lavras do Sul, 9 em Tapes e Cristal, 7 em Turuçu e Dom Feliciano, 3 em Chuvisca 

e Amaral Ferrador, 2 em Santana da Boa Vista e 1 em Arambaré. 

A Votorantim Metais, através da Mineração Santa Maria Ltda., solicitou em 31 de janei-

ro de 2014 Licença Prévia para a Lavra de Minério Metálico (Zinco e Chumbo) a céu 

aberto e com recuperação de área degradada. A área de exploração será na Estrada 

Passo do Cação, na ERS 625, nas Minas do Camaquã, de acordo com o Proces-

so:  002190-0567/14-0. Segundo a página-web da Fepam, esta solicitação permanece 

em análise. 

A lavra de alguns dos minérios mencionados pode impactar os recursos hídricos, tanto 

superficiais quanto subterrâneos, causando efeitos nocivos como assoreamento de 

rios, erosão e contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Os principais impac-

tos evidenciados ao longo da bacia são o assoreamento de drenagens e a erosão de 

barrancas, causados principalmente por desmonte hidráulico de sedimentos e a explo-
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ração de areia. Além destes, existiu no passado a contaminação por mercúrio, causada 

pela extração de ouro.  
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A maior probabilidade de ocorrência de contaminação das águas subterrâneas por ati-

vidades de mineração é nas UPGRH do Alto Camaquã e do Médio Camaquã. Não há 

estudos de detalhe que mostrem os efeitos da mineração na qualidade das águas sub-

terrâneas. Estes estudos seriam importantes e, deveriam se concentrar nas UPGRHs do 

Alto e Médio Camaquã, principalmente nas áreas de mineração de ouro, cobre, zinco e 

carvão mineral. Eles conformarão propostas a serem apresentadas na Fase C dos pro-

gramas deste plano. 

O Artigo 2º da portaria FEPAM 93/2015 que estabelece definições e critérios técnicos para 

licenciamento ambiental referente a atividades de lavra de areia e cascalho no Rio Grande 

do Sul estabelece restrições que podem condicionar a atividade de mineração na bacia do 

Camaquã no futuro. São critérios ambientais para a extração mineral de sedimentos sub-

mersos em leito de corpos superficiais de água superficiais. 

4.3.2 SETOR SECUNDÁRIO: ATIVIDADE INDUSTRIAL E MINERÁRIA 

Para o setor industrial, considerando os dados secundários disponíveis, a elaboração de 

diagnósticos de bacias hidrográficas baseia-se em análises aproximadas, não espacial-

mente detalhadas. Questões relacionadas a sigilo operacional, financeiro e tecnológico 

que afetam a concorrência entre empresas, resultam em informações divulgadas em 

um nível setorial e/ou regional agregado e com desidentificador. Ou seja, impossibili-

tando que determinado dado estatístico de custo, lucro ou qualquer outra variável 

econômica-operacional possa ser diretamente relacionada à determinada unidade in-

dustrial. 

Na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do Ministério de Trabalho e Emprego - 

MTE, o conjunto de municípios parcial ou totalmente inseridos na bacia registrou em 

2013, 1.891 estabelecimentos, responsáveis por 28.943 empregos formais.  

Considerando as atividades desenvolvidas por estes estabelecimentos, os registros da 

RAIS indicam que “comércio e serviços” são responsáveis por mais de dois terços das 

entradas, correspondendo juntos a 70% dos estabelecimentos e 74% dos vínculos 
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empregatícios gerados. A indústria de transformação, que efetivamente caracteriza o 

setor secundário, corresponde a apenas 153 estabelecimentos, que geram 4.457 víncu-

los formais (Figura 4.5).  

Contudo, em uma análise ainda mais restrita, torna-se possível através da relação de 

outorgas concedidas (data-base, fevereiro de 2015) evidenciar a baixa representativi-

dade do uso industrial no uso de recursos hídricos diretos da bacia: predominam os 

estabelecimentos que possuem como fonte de abastecimento a rede pública. Segundo 

dados do cadastro, apenas 11 usuários encontravam-se então classificados como “in-

dústria”. Destes, um possuía outorga para captação subterrânea (Comercial Rafran 

Ltda. no município de Camaquã), reduzindo a lista a apenas 10 usuários. Estes 11 usu-

ários têm outorgado para captação 762,127 l/s, sendo que quase 80% desse total é 

disponibilizado a apenas 1 usuário, a Agropecuária Capoeira Ltda em Arambaré. 

 

Fonte: IBGE - MTE, RAIS, 2013. 

Figura 4.5 – Distribuição dos estabelecimentos e dos Vínculos Empregatícios 
Formais por Setores produtivos 

Outra fonte de consulta foi a planilha de empreendimentos licenciados em atividade 

fornecida a pedido pela FEPAM. Esta planilha indica um total de 137 empreendimentos 

nos municípios da bacia, sendo 35 em Camaquã, 33 em Tapes, 20 em Cerro Grande do 
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Sul, 19 em São Lourenço do Sul e o restante nos municípios de Sentinela do Sul, Turu-

çu, Canguçu, Santana da Boa Vista, Lavras do Sul, Cristal, Chuvisca e Arambaré. 

4.3.3 SETOR TERCIÁRIO: TURISMO E OUTROS SERVIÇOS 

O levantamento das informações teve também como base o MTE com o uso dos dados 

e estatísticas da RAIS. O estudo buscou levantar indicadores relacionados com o turis-

mo na bacia, pois embora os dados sobre as atividades de turismo estejam inseridos 

no setor de serviços, não representam uma classe ou grupo específico. Sua desagrega-

ção do setor deve ser feita a partir do somatório de várias atividades econômicas. 

Por esta razão serão consideradas as Recomendações Internacionais para Estatísticas 

do Turismo, da Organização Mundial do Turismo, que considera a totalidade das ocu-

pações nas Atividades Características do Turismo (ACTs), mesmos estando algumas 

destas ocupações não relacionadas ao consumo de turistas. As ACTs referem-se a um 

conjunto de atividades que contemplam a maior parte dos gastos dos turistas (COE-

LHO, 2011).  

Para efeitos de posicionamento turístico a bacia hidrográfica do Camaquã localiza-se na 

região denominada Costa Doce que engloba 12 dos 28 municípios pertencentes à ba-

cia, a saber: Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, 

Cristal, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul, Tapes, Pelotas, Pinheiro Machado e San-

tana da Boa Vista. 

O principal atrativo da Região Costa Doce é o complexo lagunar, formado por lagunas, 

lagos e, em especial, pelo rio Camaquã, onde são praticadas atividades de navegação 

e esportes náuticos. Estes ocorrem nos municípios de Tapes, São Lourenço do Sul, 

Barra do Ribeiro, e ao longo do rio Camaquã, em vários dos municípios que banha. 

Existem ainda as opções de turismo gastronômico, em especial na cidade de Pelotas, 

fora da bacia, pela cultura do doce; turismo cultural e histórico relacionado principal-

mente à Revolução Farroupilha, caso de Piratini, Guaíba, Pelotas e São Lourenço Sul, 
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bem como a arquitetura diferenciada ligada a colonização alemã, italiana e polonesa e 

finalmente o turismo rural, praticado em parte significativa dos municípios. 

Contudo, como em toda atividade econômica, os impactos das atividades desenvolvi-

das extrapolam os limites territoriais onde estas se encontram diretamente inseridas, 

motivo pelo qual justifica-se a coleta de dados e informações de ACTs para o conjunto 

de municípios selecionadas para o presente estudo. Estes revelam que no ano de 2013 

foram registrados 1.292 estabelecimentos empregando de forma direta e formal apro-

ximadamente 7.905 pessoas. O município de Pelotas (UPGRH do arroio Turuçu) é o 

mais expressivo em número de estabelecimentos (503) e vínculos empregatícios 

(3.814), representando 38,9% e 48,2% destes, respectivamente. Na sequência, apare-

cem os municípios de Bagé (na UPGRH Alto Camaquã e com sede fora da bacia) com 

150 estabelecimentos e Cachoeira do Sul (na UPGRH Médio Camaquã e com sede fora 

da bacia) com 116. Os demais municípios possuem menos de 100 estabelecimentos 

voltados ao setor de turismo. Juntos esses 3 municípios concentram 59,52% dos esta-

belecimentos e 69,07% dos vínculos formais de emprego do setor. 

É importante ressaltar a ausência dos municípios que têm na laguna dos Patos a sua 

principal atração turística, como os de Tapes, Arambaré e São Lourenço. Especialmen-

te no verão, a população que frequenta suas praias estabelece grande movimentação 

e atividade econômica, mas que, pela sua natureza talvez, não se reflete nos dados de 

ACTs utilizados. 

Outra atividade turística é encontrada na UPGRH do Alto Camaquã, representada pelo 

geossítio denominado por Guaritas, sobre o qual existe uma proposta de Geoparque6, e 

                                            

 

6 Geossítio: lugares ou pontos de interesse geológico que possuem destacado valor no meio circun-
dante, devido ao valor científico, educativo, cultural ou turístico. 
Geoparque: é um conceito pouco conhecido no Brasil, não se enquadrando nas categorias do Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza do Ministério do Meio Ambiente. Trata-se 
de uma proposta da UNESCO vinculada à geoconservação, que integra o inventário, a caracteriza-
ção, a conservação, a divulgação e a gestão do patrimônio geológico como forma de subsidiar me-
didas de preservação desse patrimônio natural, quando ameaçado por diversos fatores naturais e, 
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a antiga vila das Minas de Camaquã. Ali se encontra instalada uma empresa voltada ao 

ecoturismo e ao turismo de aventura que oferece visitas guiadas à vila, trilha ecológi-

ca, canoagem, parede de escalada, arvorismo, tirolesa e passeio de bicicleta. Note-se 

que a vinculação desta região à Associação Internacional de Montanhas Famosas, pre-

viamente mencionada, ocorre em função das Guaritas.    

Com relação às categorias, ressalta-se em número de estabelecimentos e empregos, 

os restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, regis-

trando entorno de 869 estabelecimentos e 9.126 empregos. Enquanto que os aloja-

mentos em geral (hotéis e similares) registrou 176 estabelecimentos e 1.285 empre-

gos. 

Em termos de população empregada, destacam-se ainda as seguintes categorias: 

transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, inte-

restadual e internacional, com 1.000 vínculos empregatícios, e o transporte rodoviário 

coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários 

não especificados anteriormente, com 575 empregados, dessa forma, os 96 estabele-

cimentos de transporte rodoviário em geral totalizaram 1.575 empregos. 

4.4 Uso e ocupação do solo 

O Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do Camaquã foi classificado através 

da fotointerpretação com classificação supervisionada com segmentação de imagens 

de alta resolução RapidEye, fornecidas pelo DRH-SEMA, referentes aos anos 2012 e 

2013. As feições foram agrupadas em 14 classes finais utilizando fotointerpretação 

com apoio de campo e imagens da base Google Earth. 

                                                                                                                              

 

principalmente, antrópicos. O Serviço Geológico Brasileiro/CPRM é a entidade brasileira que tem 
desenvolvido propostas de criação de geoparques, entre eles o das Guaritas. 
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A Figura 4.6 apresenta o mapa de Uso e Ocupação do Solo produzido e o Quadro 

4.12 mostra as proporções das diferentes classes de cobertura presente em cada 

UPGRH da bacia do Camaquã. Fica evidenciada a predominância das classes campo 

gramíneo e mata nativa em todas as UPGRHs e na bacia em geral. Outra classe bas-

tante significativa na bacia é a agricultura irrigada, representada principalmente pelo 

arroz, que ocorre principalmente das UPGRHs Baixo Camaquã-Duro, Arroio Velhaco e 

Arroio Turuçu. Silvicultura e agricultura anual também são classes predominantes em 

todas as UPGRHs. 

O Quadro 4.13 mostra a distribuição das classes de uso e ocupação do solo, por 

UPGRH. Esta análise permite verificar que a UPGRH Baixo Camaquã-Duro é a que 

apresenta a maior parte da ocupação urbana da bacia. Esta análise permite identificar 

ainda que as UPGRHs Alto e Médio Camaquã são as que apresentam maior área de 

mata nativa, campos arbóreos e campos gramíneos. 

Na Figura 4.7 são mostradas fotos obtidas na viagem de reconhecimento da bacia em 

janeiro de 2015. Nelas são apresentadas algumas das feições características da bacia 

hidrográfica do Camaquã, que compõem as diversas classes de uso e ocupação mape-

adas. 
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Quadro 4.12 – Área de cada classe de uso e ocupação do solo nas UPGRHs da bacia hidrográfica do Camaquã 

UPGRH 
Alto Camaquã Médio Camaquã Baixo Camaquã-Duro Arroio Velhaco Arroio Turuçu Bacia 

Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % 

Água 31,8 0,4% 39,5 0,6% 130,6 3,3% 82,7 4,8% 25,9 1,7% 310,6 1,4% 

Terras úmidas 87,3 1,2% 24,0 0,3% 16,9 0,4% 13,2 0,8% 7,6 0,5% 149,1 0,7% 

Mata Nativa 2169,4 29,5% 2552,2 35,7% 775,0 19,9% 360,9 20,8% 372,2 24,6% 6229,7 28,8% 

Campo Arbóreo 197,1 2,7% 171,3 2,4% 4,3 0,1% 1,5 0,1% 4,0 0,3% 378,3 1,7% 

Campo Gramíneo 3775,7 51,3% 2363,8 33,1% 834,1 21,4% 353,7 20,4% 345,7 22,8% 7673,1 35,4% 

Silvicultura 571,1 7,8% 951,1 13,3% 186,7 4,8% 254,2 14,7% 58,5 3,9% 2021,5 9,3% 

Solo Exposto 3,6 0,0% 4,1 0,1% 0,3 0,0% 0,3 0,0% 0,3 0,0% 8,6 0,0% 

Afloramento Rochoso 167,5 2,3% 38,0 0,5% 0,4 0,0% 0,1 0,0% 0,5 0,0% 206,4 1,0% 

Agricultura anual 281,4 3,8% 813,9 11,4% 429,7 11,0% 83,2 4,8% 316,4 20,9% 1924,5 8,9% 

Agricultura perene 1,1 0,0% 2,2 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,0% 3,6 0,0% 

Agricultura irrigada 72,8 1,0% 174,4 2,4% 1491,6 38,3% 535,4 30,9% 374,5 24,7% 2648,7 12,2% 

Área urbanizada 3,6 0,0% 6,0 0,1% 17,5 0,4% 9,9 0,6% 8,6 0,6% 45,6 0,2% 

Mineração 0,7 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,0% 

Areia 0,3 0,0% 6,2 0,1% 11,1 0,3% 37,5 2,2% 1,5 0,1% 56,6 0,3% 

Fonte: Gama Engenharia.  
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Quadro 4.13 – Distribuição das classes de uso e ocupação do solo por 
UPGRH 

UPGRH 
Alto Ca-
maquã 

Médio 
Camaquã 

Baixo Cama-
quã-Duro 

Arroio 
Velhaco 

Arroio 
Turuçu 

Água 10,2% 12,7% 42,0% 26,6% 8,3% 

Terras úmidas 58,6% 16,1% 11,3% 8,9% 5,1% 

Mata Nativa 34,8% 41,0% 12,4% 5,8% 6,0% 

Campo Arbóreo 52,1% 45,3% 1,1% 0,4% 1,1% 

Campo Gramíneo 49,2% 30,8% 10,9% 4,6% 4,5% 

Silvicultura 28,3% 47,0% 9,2% 12,6% 2,9% 

Solo Exposto 41,6% 47,9% 3,2% 3,3% 4,0% 

Afloramento Rochoso 81,1% 18,4% 0,2% 0,0% 0,2% 

Agricultura anual 14,6% 42,3% 22,3% 4,3% 16,4% 

Agricultura perene 31,3% 61,9% 1,3% 0,3% 5,3% 

Agricultura irrigada 2,7% 6,6% 56,3% 20,2% 14,1% 

Área urbanizada 7,8% 13,2% 38,4% 21,6% 19,0% 

Mineração 93,8% 0,0% 0,0% 6,2% 0,0% 

Areia 0,5% 11,0% 19,6% 66,2% 2,7% 

Fonte: Gama Engenharia.  
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Areia, Campo arbóreo e mata nativa, próximo ao 
Arroio Areião próxima à ponte da BR 392, 

06/02/2015 
Água, barragem arroio Duro, 05/01/2015 Arroz irrigado em Cerro Grande do Sul 07/01/2015 

   

Detalhe do Mosaico de classes de uso e ocupação 
do solo (silvicultura, agricultura, mata nativa) na 

região do Médio Camaquã, 06/01/2015 

Afloramentos rochosos na região das Minas do 
Camaquã, 06/01/2015 

Antiga área de mineração na região das Minas do 
Camaquã, 06/01/2015 

Figura 4.7 – Fotos obtidas na viagem de reconhecimento da bacia em janeiro de 2015 
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4.5 Áreas de Preservação Permanente (APP) 

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente - APPs foi realizada em conformidade 

com as definições estabelecidas pela legislação ambiental, Lei Federal nº 12.651, de maio de 

2012, o Novo Código Florestal, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APPs. 

Na bacia hidrográfica do Camaquã foram mapeadas APPs: 

1. de hidrografia, que englobam faixas marginais dos cursos de água naturais, e áreas em 

torno de lagos e lagoas naturais e de reservatórios artificiais;  

2. áreas em torno de nascentes e;  

3. áreas de topos de morros.  

O Quadro 4.14 apresenta as áreas e proporções das diferentes APP em cada UPGRH.  

Quadro 4.14 – Distribuição das potenciais áreas de APPs nas UPGRHs e na bacia 
do Camaquã. 

UPGRH 
Hidrografia Nascentes Topo de morro 

km² % km² % km² % 

Alto Camaquã 702,3 9,5 42,1 0,6 170,5 2,3 

Médio Camaquã 641,6 9,0 33,8 0,5 390,2 5,5 

Baixo Camaquã-Duro 329,6 8,5 7,9 0,2 32,8 0,8 

Arroio Velhaco 145,3 8,4 2,4 0,1 64,1 3,7 

Arroio Turuçu 118,6 7,8 4,8 0,3 60,0 4,0 

Bacia 1937,4 43,2 91,0 1,7 717,5 16,3 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

Esta análise permite identificar que as UPGRHs Alto Camaquã e Médio Camaquã apresentam 

uma maior área total de APPs de hidrografia e nascentes e a UPGRH Baixo Camaquã-Duro 

apresenta uma área pouco significativa de APPs de topo de morro.  

4.6 Unidades de Conservação 

Unidade de Conservação é o "espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de adminis-

tração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção", de acordo com a Lei Federal 

n° 9.985, de 18/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), regulamentada pelo Decreto Federal n° 4.340, de 22/08/2002. O Sistema Estadual 

de Unidades de Conservação (SEUC) do Rio Grande do Sul foi criado pelo Decreto n° 

34.256/1992 e regulamentado pelo Decreto n° 38.814/1998, sendo constituído pelo conjunto 

de Unidades de Conservação estaduais e municipais. 
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Segundo o Decreto nº 34.256/1992, as UCs são reunidas em três grupos: 

1. Unidades de Proteção Integral: reserva biológica, estação ecológica, parque estadual, 

parque natural municipal, monumento natural e refúgio de vida silvestre. 

2. UCs Provisórias: reservas de recursos naturais ou reservas florestais. 

3. Unidades de Manejo Sustentável: reservas de fauna, áreas de proteção ambiental, flores-

ta estadual, floresta municipal e reserva extrativista, horto florestal, jardim botânico e re-

serva particular do patrimônio natural estadual (RPPN Estadual, incluída pelo Decreto nº 

46.519 de 22 de julho de 2009). 

A bacia hidrográfica do Camaquã contém seis Unidades de Conservação apresentadas no 

Quadro 4.15 e no mapa da Figura 4.8. Além das UCs mostradas, existe a Reserva Biológi-

ca Laguna dos Patos, criada pelo município de Barra do Ribeiro em 1981, estando às mar-

gens da Laguna dos Patos, compreendendo banhados e butiazais. Ela não integra o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação, pois teve seu cadastro negado com base no parecer 

nº 016/2006 da Divisão de Unidades de Conservação. Chama a atenção que a maioria não 

possui Plano de Manejo 

Quadro 4.15 – Unidades de Conservação da bacia do Camaquã 

Nome Grupo 
Documento de cria-

ção 
Plano de 
Manejo 

Área (ha) Situação 

Parque Estatual 
do Camaquã 

Proteção 
Integral 

Decreto n° 23.798, de 
12/03/1975 

Não pos-
sui 

7.992,50 
Não imple-
mentada 

Parque Estadual 
do Podocarpus 

Proteção 
Integral 

Decreto n° 23.798, de 
12/03/1975 

Não pos-
sui 

3.645 
Fase inicial 
de implan-

tação 

RPPN Estadual 
Barba Negra 

Manejo 
Sustentável 

Portaria SEMA n° 48, 
de 28/09/2010 

Em elabo-
ração 

2.379 (1.060 
dentro da 

bacia) 

Implemen-
tada 

RPPN Minas do 
Paredão 

Manejo 
Sustentável 

Portaria IBAMA nº 94, 
de 29/10/1999 

Não pos-
sui 

15 
Sem infor-

mação 

Monumento Na-
tural Capão da 

Amizade 

Proteção 
Integral 

Lei municipal nº 1.141 
de 2009, Cristal 

Possui 1,3 
Sem infor-

mação 

Fonte: ICMBIO, documentos das respectivas UCs.  
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4.7 Infraestrutura de transportes 

O mapa da Figura 4.9, produzido a partir de shapefiles disponibilizados pelo Ministério dos 

Transportes, apresenta o sistema de transportes da bacia. Percebe-se a disponibilidade de 

malhas modais diversificadas e bem distribuídas nesta região do estado do Rio Grande do 

Sul, compreendendo os modais rodoviário, hidroviário, ferroviário e aeroportuário. 

4.7.1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

Excetuando-se Amaral Ferrador, Barão do Triunfo e Cerro Grande do Sul, todos os municí-

pios que integram a bacia possuem acesso por estrada pavimentada (o acesso a Arroio do 

Padre possui um pequeno trecho ainda em pavimentação). Existem quatro rodovias federais 

dentro da bacia: BR 116, BR 471, BR 392, BR 153, BR 293 e BR 473. 

4.7.2 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

Não existem portos na bacia do Camaquã, mas próximo à bacia, estão os três principais por-

tos do estado: Porto de Porto Alegre, Porto de Pelotas e Porto de Rio Grande. Ligando estes 

portos está previsto o Corredor do Mercosul, integrado na Laguna dos Patos, que representa 

a principal área de desenvolvimento da navegação interior do estado. Dele fazem parte, 

além do complexo lacustre Laguna dos Patos-Lago Guaíba, os rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos, 

Gravataí e o canal de São Gonçalo (SPH, 2015). 

Informações atestam que nesse Corredor do Mercosul haveria canais de acesso aos portos e 

terminais das cidades de Tapes, Arambaré e São Lourenço, e também ao rio Camaquã. Isto 

poderia facilitar o transporte de cargas para o porto de Rio Grande e daí para o exterior. Esta 

logística poderá aumentar a competitividade da produção orizícolas e fumageira, com maior 

expressão na bacia em termos de exportação.  

Segundo o Mapa Hidroviário do Brasil (Ministérios dos Transportes) e o Plano Nacional de 

Viação (ANA, 2007), o trecho do rio Camaquã entre Amaral Ferrador e a foz, na Laguna dos 

Patos, é navegável. Entretanto, observações no local evidenciaram o assoreamento deste 

trecho final do rio Camaquã, pelo menos até a ponte na BR 116, tornando-o navegável ape-

nas por pequenos barcos, que não podem ser considerados meios de transporte relevantes. 

4.7.3 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

A principal ferrovia em tráfego nas proximidades da bacia do Camaquã é a F 293, que conec-

ta os portos de Rio Grande e Pelotas à malha estadual ferroviária, interligando-se em Cace-
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qui com a EF 290, que, no sentido oeste, atinge a malha ferroviária Argentina, na cidade de 

Uruguaiana, e, no sentido leste, à cidade de Porto Alegre e o restante do país (STM, 2014).  

Outra ferrovia é a EF 497, que vai de São Gabriel a Bagé, e assim como a EF 293, está con-

cedida à América Latina Logísticas e é utilizada para transporte de produtos como farelo de 

soja, derivados de petróleo, álcool, arroz, adubo e soja. 

Em termos futuros existe a ferrovia Norte-Sul que ligará a cidade de Barcarena (PA) ao porto 

de Rio Grande, passando pela Região da Produção do Estado. Dependendo do eixo que ado-

te, poderá passar ao sul da bacia do Camaquã, trazendo mais um modal de transporte a 

essa região 

4.7.4 TRANSPORTE AEROPORTUÁRIO 

Dentro dos limites da bacia hidrográfica do Camaquã existem apenas aeródromos, sendo 

que todos eles se encontram próximos à Laguna dos Patos. Quatro destes aeródromos são 

privados, o único aeródromo público é o de São Lourenço do Sul. Entretanto, a bacia está 

próxima de três dos quatro aeroportos internacionais do estado: Aeroporto Internacional 

Salgado Filho – Porto Alegre, Aeroporto Internacional de Pelotas – João Simões Lopes Neto e 

Aeroporto Internacional Comandante Gustavo Kraemer – Bagé. 
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4.8 Conclusão 

O desenvolvimento da bacia hidrográfica do Camaquã, vinculado especialmente ao setor 

primário, tem acompanhado a perda de relevância econômica por que passa o estado do Rio 

Grande do Sul no cenário nacional, a partir da segunda metade da década dos 90s. Nesses 

mais de 20 anos o crescimento econômico do estado tem sido menor que a média brasileira 

e a bacia do Camaquã apresentou percentuais ainda abaixo do estado. Como consequência 

desta situação, e devido à proximidade de dois dos mais fortes polos econômicos do estado, 

Porto Alegre e Pelotas, o crescimento populacional na bacia também se encontra abaixo do 

brasileiro e do estado.  

Em termos de renda e especialmente na educação, os índices apresentados na bacia acham-

se abaixo da média estadual. Porém, em termos de longevidade e de saúde, a bacia apre-

senta bons indicadores, na ordem dos que são apresentados no estado. Isto mostra que 

apesar das carências econômicas e educacionais a bacia do Camaquã tem um ambiente sau-

dável, que propicia a saúde e longevidade de sua população, compensando os demais fato-

res negativos. 

Na economia se destaca a produção de arroz e fumo, e a pecuária de corte e de leite. São 

poucas as indústrias regionais de maior porte, concentradas na cidade de Camaquã e vincu-

ladas à cadeia produtiva do arroz. A mineração, já foi relevante na bacia em termos econô-

micos, em que pese os impactos ambientais que causaram e que resultaram na criação de 

seu comitê de bacia hidrográfica, com proposta de suas mitigações. A possível retomada 

desta atividade no Alto Camaquã enseja tanto uma expectativa de propulsão do crescimento 

econômico desta região, como também preocupações quanto a potenciais impactos ambien-

tais.  

Apenas 13.000 ha se acham em Unidades de Conservação na bacia, o que confrontado com 

sua área de 21.657,10 km2, resulta em um percentual baixo, de apenas 0,6%. Como compa-

ração, em todo Brasil o índice de UCs no Bioma Pampa representa 0,31% de sua área total e 

o da Mata Atlântica de 7,13%, dados de 2015 do Serviço Florestal Brasileiro. Estes são os 

dois biomas encontrados na bacia, sendo que em termos do Pampa, que é o bioma com me-

nor percentual de UCs entre todos os brasileiros, o índice da bacia representa o dobro, en-

quanto se apresenta muito menor que o da Mata Atlântica.     

Em termos de modais de transporte a bacia hidrográfica do Camaquã apresenta excelente 

condição, com exceção das três sedes municipais sem acessos asfaltados: Amaral Ferrador, 
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Barão do Triunfo (sede fora da bacia) e Cerro Grande do Sul. Porém, rodovias de diversos 

portes cruzam a bacia, com destaque para a BR 116 que atravessa de Sul a Norte as 

UPGRHs de maiores dinâmicas econômicas: Baixo Camaquã-Duro, Velhaco e Turuçu. Tam-

bém, confrontando a essas UPGRHs, existe a possibilidade de ser agregada o Corredor Hi-

droviário do Mercosul. A proximidade dos polos de Porto Alegre e Pelota-Rio Grande é outra 

vantagem da bacia, em termos de acesso a seus aeroportos internacionais. Portanto, a logís-

tica de transporte oferecida não se constitui em restrição à atividade econômica da bacia, ao 

contrário: poderá ser fator indutor de desenvolvimento do seu setor secundário, ainda restri-

to e vinculado exclusivamente ao agronegócio e à mineração.  

Portanto, verifica-se na bacia hidrográfica do Camaquã uma defasagem entre seu potencial 

de desenvolvimento e o desenvolvimento atual. Isto faz com que este plano de recursos hí-

dricos represente um importante fator de indução do desenvolvimento da bacia, tendo por 

base seus recursos de clima, solo, minérios e água. 

  



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

100 

5 CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

5.1 Sistemas de Irrigação 

Serão considerados como sistemas de irrigação aqueles conjuntos de áreas irrigadas que apre-

sentam uma coordenação da disponibilização de água ou nas quais a carência de uma efetiva 

coordenação estabelece conflitos de usos de água entre seus usuários. Os sistemas do arroio 

Duro e o do arroio Velhaco que serão apresentados são exemplo de uma e outra categoria. Além 

desses, existem áreas irrigadas disseminadas pela bacia do Camaquã que não foram sistemati-

camente classificadas. 

Sistema de Irrigação do Arroio Duro 

O Sistema de Irrigação do Arroio Duro está localizado no município de Camaquã, tendo sido 

inaugurado em 1967 pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS). É 

constituído de um reservatório de acumulação (barragem do arroio Duro), e uma rede de 

canais de irrigação e drenagem. Toda a estrutura é complementada por um complexo de 

obras de adução e comportas elevadoras de níveis. Elas permitem a irrigação de cerca de 

20.000 ha, sendo 90% por gravidade. Nos outros 10%, onde se localizam as áreas mais ele-

vadas, a irrigação ocorre com levantes hidráulicos. Em 1999, com a conclusão das obras do 

sistema de captação de água do rio Camaquã, foram incorporadas novas áreas, possibilitan-

do um aumento na capacidade de irrigação.  

O sistema é administrado pela Associação de Usuários do Arroio Duro (AUD), através de 

convênio com o Ministério da Integração Nacional. Ao Ministério cabe a cedência da infraes-

trutura do perímetro irrigado e assegurar a correta manutenção através de inspeções e me-

didas corretivas. À AUD cabe a administração, operação e manutenção da infraestrutura as-

sim como o uso igualitário do sistema. Também cabe à AUD proceder o recebimento das 

tarifas de água e responsabilizar-se por todas despesas cabíveis. O Quadro 5.1 apresenta 

as suas características. 
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Quadro 5.1 – Características do Sistema de Irrigação do Arroio Duro 
Extensão dos Canais Princ. de Irrigação 371 km 

Extensão dos Canais Princ. de drenagem 264 km 

Precipitação média Anual 1.600 mm 

Nº de comportas elevadoras de nível (princ.) 40 

Estruturas de Operação 334 

Tomadas Parcelares 1427 

Pontilhões 12 

Área Irrigada Anualmente (aproximada) 20.000 ha 

Consumo médio/ha 10.000 m³ 

Nº das propriedades beneficiadas 602 

Área das propriedades 0,5 a 3.000 ha 

Produção média de arroz 7.000 kg/ha 

Área beneficiada 62.000 ha 

Fonte: AUD e Ministério da Integração Nacional. 
 

Projeto de Irrigação Costa Doce: sistema de irrigação do Velhaco 

O Projeto de Irrigação Costa Doce, localizado na chamada planície costeira interna, à mar-

gem esquerda da laguna dos Patos. Trata-se de uma região plana situada entre os municí-

pios de Camaquã, Arambaré e Tapes, apta para a irrigação, onde a orizicultura (cultivo de 

arroz) irrigada é praticada com grande intensidade, causando deficiência de água para irri-

gação. 

A implantação do Projeto de Irrigação Costa Doce está prevista inicialmente em área piloto 

que contempla inicialmente somente terras localizadas no município de Arambaré, onde o 

sistema terá captação, com tomada de água nas proximidades do seu centro urbano e da foz 

do Arroio Velhaco. 

A presente etapa do Sistema Velhaco abrange execução do Canal de Aproximação próximo 

da laguna dos Patos (foz do arroio Velhaco) e da Estação de Bombeamento EBC 1; execução 

do Canal Principal (CPC), com início junto da EBC 1, numa extensão de 8,9 km paralela à 

rodovia estadual ERS-350 (a extensão total prevista do canal é de 14,9km); execução das 

Estações de Bombeamento EBC 2 e EBC 3 (parcial em relação a adequação do projeto da 

ETAPA II); e obras especiais (complementares) do CPC, tais como: tomada de água para 

irrigação, descarregadores de fundo, extravasores de emergência, bueiros, pontilhões, deri-

vações para drenagem, travessias e galerias, relocação e implantação de elevatórias (Fazen-

da Barroso) e relocação de benfeitorias. 

As Obras do Sistema Velhaco são uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Arambaré e bene-

ficiarão 57 propriedades, cuja área corresponde a cerca de 10.523 hectares. Atualmente as 
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obras encontram-se embargadas pela Justiça Federal, sem conhecimento de previsão de 

retomada. 

5.2 Barragens, Açudes e Estruturas de Reservação 

Barragem do Arroio Duro 

A barragem do Arroio Duro (Figura 5.1), foi inaugurada em fevereiro de 1967 pelo extinto 

DNOS, tem como objetivo regularização de vazões, drenagem do Banhado do Colégio e 

áreas adjacentes eliminando todos os pequenos açudes e integrando essas áreas ao proces-

so produtivo. As águas para a irrigação são armazenadas durante o inverno e distribuídas no 

período da safra. Faz parte do Sistema de Irrigação do Arroio Duro, administrado pela AUD. 

 
Figura 5.1 – Vista da Barragem do Arroio Duro (ombreira esquerda). 

A captação para abastecimento público da CORSAN para a cidade de Camaquã é realizada a 

jusante da barragem, na margem esquerda. O Quadro 5.2 apresenta características cons-

trutivas da barragem do Arroio Duro. 

Quadro 5.2 – Características construtivas da Barragem do Arroio Duro 
Capacidade do Reservatório 170.000.000 m³ 

Altura máxima 20 m 

Comprimento do maciço 1.450 m 

Bacia de captação 290 km² 

Diâmetro do túnel adutor 1,80 m 

Comprimento do túnel adutor 140 m 

Descarga máxima 28 m³/s 

Vazão máxima do vertedor 370 m³/s 

Fonte: AUD 

Visualmente, a estrutura da barragem encontra-se em bom estado, com taludes do aterro 

mantendo boa geometria, sem vegetações de grande porte identificadas, obras em concreto 
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sem danos aparentes e equipamentos mecânicos em ordem. Inspeções mais detalhadas fo-

gem do escopo deste trabalho. 

Conforme a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), as características desta 

obra a tornam aplicável sob as disposições da Lei 12.334, de 20 de setembro da 2010. De tal 

forma, é demandada por lei a elaboração de plano de segurança da barragem e todos seus 

instrumentos (plano de inspeção, plano de ação emergencial, etc.). O responsável por tal é o 

empreendedor. Devido à natureza da obra, de posse do Ministério da Integração e operação 

e uso pela Associação dos Usuários do Arroio Duro, questiona-se a qual destes compete esta 

responsabilidade. 

Pelo que se pode observar o acesso ao local da estrutura da barragem é irrestrito e usual 

para atividades recreativas (Figura 5.2). A presença de terceiros não supervisionados alhei-

os às atividades usuais da barragem coloca em risco não só a própria segurança do indivíduo 

quanto à segurança da própria obra e, por conseguinte, de todos a jusante da estrutura. O 

administrador da barragem pode ser responsabilizado por todos eventuais danos causados, 

materiais ou não, devido à falta de observância da boa prática mínima de segurança. É res-

ponsabilidade do administrador da barragem a restrição ao acesso, tanto por fechamento 

perimetral quanto por sinalização visual e, se necessário, a implantação de vigilância presen-

cial. 

Louva-se as inspeções de rotina realizadas pela AUD e as boas condições aparentes desta 

obra de quase 50 anos, mas a falta de plano de segurança é fator de risco. Embora a proba-

bilidade de incidente nesta barragem sejam pequenas, as consequências de uma falha seri-

am de grande magnitude, em âmbito econômico e social. 

  

Figura 5.2 – Acesso irrestrito à área da barragem 
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Barragem Maria Ulguim  

O Quadro 5.3 apresenta características construtivas da barragem Maria Ulguim (Figura 

5.3), concluída em 2008, com objetivo de reduzir a vazão de pico da sanga Maria Ulguim, 

tributário do arroio Duro. Com isto, a barragem do Duro poderá funcionar com seu armaze-

namento em cotas maiores, reservando mais água para uso no sistema de irrigação de 

mesmo nome, sem causar problemas de inundação na área urbana de Camaquã. A barra-

gem começou sua operação no final de setembro de 2015, após ser concedida a licença de 

operação por parte da FEPAM. 

Quadro 5.3 – Características construtivas da barragem Maria Ulguim 
Capacidade do Reservatório 4.900.000 m³ 

Altura máxima 16 m 

Comprimento do maciço 420 m 

Bacia de captação 16 km² 

Fonte: AUD 

Quanto ao plano de segurança de barragem a situação é a mesma que se encontra a barra-

gem do Arroio Duro, ou seja, existe a necessidade, mas os estudos não foram realizados. 

 
Figura 5.3 – Vista da Barragem Maria Ulguim (ombreira direita) 

Barragem do Arroio João Dias (Minas do Camaquã) 

A barragem do arroio João Dias (Figura 5.4) foi construída em 1963 para atender a Com-

panhia Brasileira de Cobre, então instalada na região. A barragem localiza-se ao norte da 

rodovia estadual RS-625. A extração encerrou-se em meados dos anos 90, desta forma não 

houve continuidade na responsabilidade da manutenção da obra. 
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Figura 5.4 – Barragem do Arroio João Dias 

Estando sem responsável, tal obra encontra-se abandonada. A estrutura original acha-se em 

má situação, com árvores de grande porte crescendo sobre o maciço. As suas raízes, ao se 

desenvolverem sobre barragens de terra, podem criar caminhos preferenciais, ocasionando a 

percolação de material e possível rompimento. Falha neste barramento pode gerar onda que 

atingirá a ponte da RS-625 sobre o arroio João Dias (Figura 5.5), podendo levar ao seu 

colapso. O desconhecimento da condição da obra é situação preocupante. Atualmente a área 

é utilizada para lazer e prática de esportes. 

 
Figura 5.5 – Caminho de onda de cheia de ruptura de barragem, passando pela 

ponte RS-625 

Barragem Arroio das Lavras 

Constitui de um pequeno levante de aproximadamente 3 metros de altura no arroio das La-

vras, a montante da cidade de Lavras do Sul (Figura 5.6). A barragem é utilizada para cap-

tação do abastecimento público (CORSAN) e recreação, já que é adjacente ao balneário pú-
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blico municipal. A estrutura da barragem e da captação que ali se encontram possuem aces-

so irrestrito por ambas as margens, o que é inadequado à segurança. 

 
Figura 5.6 – Barragem Arroio das Lavras 

5.3 Usinas Hidroelétricas e Termoelétrica 

Segundo o SIGEL-ANEEL, dentro da bacia hidrográfica do Camaquã encontram-se apenas 1 usi-

na hidroelétrica em operação (Arroio Abranjo) e 3 em estado de eixo disponível ao empreende-

dor (2 Arroio Maria Santa, 1 Arroio Abranjo). Quanto às termoelétricas são 2 em operação atu-

almente, uma no baixo Camaquã (em Camaquã) e outra no alto Camaquã (em Bagé). As carac-

terísticas das Hidroelétricas/Termoelétricas da bacia são apresentadas no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4 – Características das Hidroelétricas/Termoelétricas da bacia 

Nome Tipo Estágio 
Potência Instala-

da/Outorgada 
Operador/Proprietário Localização 

PCH 
Abranjo I 

PCH 
Em ope-

ração 
4,8 MW Certaja Desenvolvimento 

Encruzilhada 
do Sul 

PCH 
Abranjo 

II 
PCH 

Eixo Dis-
ponível 

1,75 MW Certaja Desenvolvimento 
Encruzilhada 

do Sul 

PCH Ma-
ria Santa 

PCH 
Eixo Dis-
ponível 

3,2 MW 
Rondinha Geradora de 

Energia Ltda. 
Encruzilhada 

do Sul 

PCH Pas-
so das 

Carretas 
PCH 

Eixo Dis-
ponível 

3,6 MW 
Rondinha Geradora de 

Energia Ltda. 
Encruzilhada 

do Sul 

Camil 
Alimentos 
Camaquã 

UTE 
Em ope-

ração 
4,0 MW Camil Alimentos S.A. Camaquã 

Marfrig 
Bagé 

UTE 
Em ope-

ração 
3,2 MW Marfrig Bagé 

Fonte: SIGEL – ANEEL 
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5.4 Captações superficiais para irrigação 

A constatação da necessidade do aumento de oferta de água para a irrigação motivou a 

AUD, no ano de 1993, a iniciar estudos para buscar mananciais hídricos alternativos que 

concretizassem aquele objetivo. Os estudos apontaram como solução mais viável a médio 

prazo, a captação de águas no rio Camaquã. As limitações de vazão do rio e disponibilidade 

de energia elétrica limitaram a captação a 6 m³/s, o suficiente para ofertar com segurança 

uma área de aproximadamente 4.000 ha. 

Para suprir tais demandas foram construídas 2 captações no rio Camaquã, chamadas rio 

Camaquã/Divisa (Quadro 5.5) e rio Camaquã/Pacheca (Fonte: AUD.  

 

Quadro 5.6), sendo capazes de bombear 6000 l/s e 2500 l/s, respectivamente. 

Quadro 5.5 – Dados Técnicos Captação rio Camaquã/Divisa 
Capacidade instalada do levante 6.000 l/s 

Extensão do canal de captação 4.420 m 

Extensão do canal de adução 9.050 m 

Altura manométrica máxima 10,50 m 

Área irrigada anualmente 3.000 ha 

Sistema de Bombeamento 3 conjuntos moto-bomba centrífugas de 350 CV 

Localização 411753E; 6566730S 

Fonte: AUD.  
 

Quadro 5.6 – Dados Técnicos Captação rio Camaquã/Pacheca 
Capacidade instalada do levante 2.500 l/s 

Extensão do canal de adução 8.000 m 

Altura manométrica máxima 9 m 

Área irrigada anualmente 1.200 ha 

Sistema de Bombeamento Sem informação 

Localização 424559E; 6554652S 

Fonte: AUD.  
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6 AVALIAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL 

Na caracterização dos sistemas integrantes do Saneamento Básico da bacia hidrográfica do 

Camaquã, serão abordados em sequência os sistemas de abastecimento de água (SAA), de 

esgotamento sanitário (SES), de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU), e de manejo de 

drenagem urbana (SDU). Para cada um dos sistemas, serão apresentados diagnósticos das 

situações atuais na medida em que os dados consultados o permitam.  

O saneamento além contemplar os quatro elementos anteriormente descritos (água, esgoto, 

resíduo sólido e drenagem), também pode ser dividido em urbano e rural.  Em função dos 

problemas maiores estarem concentrados nas áreas urbanas, e da disponibilidade de dados 

sobre saneamento se concentrar quase que somente nestas áreas, neste trabalho será foca-

do principalmente o saneamento urbano. Assim, muito embora sejam arrolados os dados 

para todos os municípios da bacia, será dada uma ênfase maior aos 13 municípios com se-

des municipais contidas na bacia do Camaquã. Quando houver disponibilidade de dados so-

bre saneamento rural, o mesmo também será analisado. 

No Quadro 6.1 são apresentadas as fontes de dados existentes para os municípios da ba-

cia. Pode-se verificar a disponibilidade de dados secundários de caráter nacional (ANA, SNIS 

AE, SNIS RSU, e PNSB) para todos os municípios na bacia do Camaquã, exceção feita a Tu-

ruçu, que não informou os dados ao SNIS AE, na última pesquisa. Também, os municípios 

Amaral Ferrador e Arambaré, não informaram dados ao SNIS RSU 2013. Já em termos de 

dados secundários locais, dos 39 municípios da bacia, 11 ainda não tem aprovados os seus 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), e 16 não tem os seus Planos Municipais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIS). Ainda, deve-se ressaltar que todos os muni-

cípios foram contemplados, no Atlas Brasil (ANA, 2010) e na Pesquisa Nacional de Sanea-

mento Básico (PNSB, 2008). Nota-se também, que os dados existentes são relativamente 

recentes, indo de 2008 a 2014, o que vem qualificar esta análise. 
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Quadro 6.1 – Dados existentes para os municípios da bacia 

Municípios PMSB PMGIRS 
ANA 

(2010) 
SNIS AE 
(2013) 

SNIS RSU 
(2013) 

PNSB 
(2008) 

Amaral Ferrador Não Não Sim Sim Não Sim 

Arambaré 2012 Não Sim Sim Não Sim 

Arroio do Padre Não Não Sim Sim Sim Sim 

Bagé Não Não Sim Sim Sim Sim 

Barão do Triunfo 2013 2013 Sim Sim Não Sim 

Barra do Ribeiro Não Não Sim Sim Não Sim 

Caçapava do Sul 2013 Não Sim Sim Sim Sim 

Cachoeira do Sul 2008 Não Sim Sim Sim Sim 

Camaquã 2012 2012 Sim Sim Sim Sim 

Canguçu 2012 2012 Sim Sim Sim Sim 

Cerro Grande do Sul Não 2014 Sim Sim Sim Sim 

Chuvisca 2014 Não Sim Sim Sim Sim 

Cristal 2011 2012 Sim Sim Sim Sim 

Dom Feliciano Não Não Sim Sim Sim Sim 

Dom Pedrito 2011 2014 Sim Sim Sim Sim 

Encruzilhada do Sul 2011 2012 Sim Sim Sim Sim 

Hulha Negra 2012 2012 Sim Sim Sim Sim 

Lavras do Sul 2011 2013 Sim Sim Sim Sim 

Pelotas Não 2014 Sim Sim Sim Sim 

Pinheiro Machado 2013 Não Sim Sim Sim Sim 

Piratini Não Não Sim Sim Sim Sim 

Santana da Boa Vista Não Não Sim Sim Sim Sim 

São Gabriel 2011 Não Sim Sim Sim Sim 

São Jerônimo 2011 2013 Sim Sim Sim Sim 

São Lourenço do Sul 2012 Não Sim Sim Sim Sim 

Sentinela do Sul Não Não Sim Sim Sim Sim 

Tapes 2011 2013 Sim Sim Sim Sim 

Turuçu Não Não Sim Não Sim Sim 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; PMSB - Plano Municipal de Saneamento Bási-
co; PMGIRS - Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; ANA (2010) - ATLAS BRA-
SIL – Abastecimento Urbano de Água – 2010 (ANA); SNIS AE (2013) - Diagnóstico dos Serviços de 
Água e Esgotos – 2013 (MINISTÉRIO DAS CIDADES); SNIS RSU (2012) - Diagnósticos do manejo de 
resíduos sólidos urbanos (Ministério das Cidades); PNSB (2008) - Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (IBGE). 

Complementarmente, foi enviado a cada município questionário relativo a questões sobre o sa-

neamento de cada um. As respostas foram tabuladas e colocadas num relatório colocado no 

Anexo 11.3 do Relatório de Diagnóstico da Bacia (RT3). 

6.1 Cobertura dos serviços de abastecimento de água 

No Quadro 6.2, são apresentados os índices de abastecimento de água, total e urbano, nos 

municípios integrantes da bacia do Camaquã (SNIS AE, 2013). Verifica-se que com exceção 

feita a Cerro Grande do Sul (66,97%), todos os demais apresentam índices de abastecimen-

to urbano acima de 80%. Verifica-se também, que em termos de abastecimento total da 

população da bacia, a cobertura é bem menor, indicando um menor índice de atendimento 

rural.  
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Quadro 6.2 – Populações atendidas pelo SAA para a bacia do Camaquã 

Município 

População (habitantes) Índice de 
Atendimento 

Total de 
Água (%) 

Índice de 
Atendimento 

Urbano de 
Água (%) 

Total Urbana 
Total 

Atendida 
Urbana 

Atendida 

Amaral Ferrador 6.693 1.966 1.575 1.575 23,53% 80,11% 

Arambaré 3.778 2.980 3.353 2.980 88,75% 100,00% 

Arroio do Padre 2.857 475 424 405 14,84% 85,26% 

Bagé 121.235 101.482 101.482 101.482 83,71% 100,00% 

Barão do Triunfo 7.331 728 742 728 10,12% 100,00% 

Barra do Ribeiro 13.150 9.718 9.486 9.486 72,14% 97,61% 

Caçapava do Sul 34.676 26.154 25.599 25.599 73,82% 97,88% 

Cachoeira do Sul 85.955 73.520 72.093 72.093 83,87% 98,06% 

Camaquã 65.409 51.436 48.784 48.784 74,58% 94,84% 

Canguçu 55.462 20.509 19.491 19.491 35,14% 95,04% 

Cerro Grande do Sul 11.012 2.664 1.784 1.784 16,20% 66,97% 

Chuvisca 5.201 287 313 287 6,02% 100,00% 

Cristal 7.659 4.289 4.945 4.289 64,56% 100,00% 

Dom Feliciano 15.038 3.487 3.109 3.109 20,67% 89,16% 

Dom Pedrito 39.957 36.215 34.033 34.033 85,17% 93,97% 

Encruzilhada do Sul 25.563 17.837 17.161 17.161 67,13% 96,21% 

Hulha Negra 6.386 3.074 6.147 2.958 96,26% 96,23% 

Lavras do Sul 7.862 4.871 5.905 4.871 75,11% 100,00% 

Pelotas 341.180 318.230 337.171 318.230 98,82% 100,00% 

Pinheiro Machado 13.047 9.988 9.557 9.557 73,25% 95,68% 

Piratini 20.614 12.021 11.411 11.411 55,36% 94,93% 

Santana da Boa Vista 8.455 3.819 4.064 3.819 48,07% 100,00% 

São Gabriel 62.594 55.705 55.705 54.033 88,99% 97,00% 

São Jerônimo 23.263 17.925 17.621 17.621 75,75% 98,30% 

São Lourenço do Sul 44.498 25.017 25.446 25.017 57,18% 100,00% 

Sentinela do Sul 5.438 1.341 1.255 1.255 23,08% 93,59% 

Tapes 17.273 15.039 13.084 13.084 75,75% 87,00% 

Turuçu - - - - - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. * O município de Turuçu, 
não apresentou dados ao SNIS 2013. 

Se forem considerados somente os municípios com sede municipal na bacia do Camaquã, 

continua ocorrendo uma grande variação entre os dados para população total e população 

urbana, sendo que as maiores diferenças estão nos municípios da Chuvisca, Sentinela do Sul 

e Dom Feliciano. A média para o atendimento à população total é 51,79 %, enquanto que 

para a população urbana é 94,38 %. 

Conforme o SNIS (2013), dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) dos municípios da 

bacia, apenas um operado por uma concessão privada (São Gabriel S. A.), cinco são opera-

dos pela respectiva Prefeitura, diretamente, por departamento ou serviço autônomo (Arroio 

do Padre, Bagé, Hulha Negra, Pelotas, Turuçu) e o restante é operado pela Companhia Rio-

Grandense de Saneamento (CORSAN). 
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No Quadro 6.3 são apresentados dados relativos ao consumo médio per capita e índice 

médio de perdas na distribuição da água, para cada um dos SAA dos municípios da bacia. 

Considerando somente os municípios com sede na bacia, verifica-se um consumo per capita 

médio dos municípios de 120,89 l/hab.dia. Os municípios com maiores consumos médios são 

Arambaré, Tapes e Camaquã e o com menor consumo é Santana da Boa Vista.  

Quadro 6.3 – Prestador, consumo médio per capita e perdas dos municípios da 
bacia do Camaquã 

Município Prestador 
Consumo per capita 
médio (l/hab.dia) 

Índice médio de 
perdas (%) 

Amaral Ferrador CORSAN 97,70 50,91 

Arambaré CORSAN 178,51 31,75 

Arroio do Padre PMAP 71,47 13,60 

Bagé DAEB 232,66 18,08 

Barão do Triunfo CORSAN 113,62 28,41 

Barra do Ribeiro CORSAN 136,66 16,22 

Caçapava do Sul CORSAN 113,27 29,26 

Cachoeira do Sul CORSAN 132,74 43,75 

Camaquã CORSAN 129,67 39,73 

Canguçu CORSAN 106,28 31,46 

Cerro Grande do Sul CORSAN 103,77 34,44 

Chuvisca CORSAN 105,59 44,61 

Cristal CORSAN 116,49 43,92 

Dom Feliciano CORSAN 121,84 25,31 

Dom Pedrito CORSAN 128,91 40,13 

Encruzilhada do Sul CORSAN 112,69 26,77 

Hulha Negra PMHN 205,02 17,86 

Lavras do Sul CORSAN 124,43 27,73 

Pelotas SANEP 137,50 46,84 

Pinheiro Machado CORSAN 110,84 10,58 

Piratini CORSAN 110,17 16,67 

Santana da Boa Vista CORSAN 94,78 46,18 

São Gabriel SGS 121,04 31,04 

São Jerônimo CORSAN 141,97 50,45 

São Lourenço do Sul CORSAN 122,73 12,50 

Sentinela do Sul CORSAN 117,48 23,76 

Tapes CORSAN 137,64 22,24 

Turuçu* PMT - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. * O município de Turuçu, 
não apresentou dados ao SNIS 2013.  

O índice de perdas variou de 12,50 % em São Lourenço do Sul, até um valor máximo de 

50,91% em Amaral Ferrador, com a maior parte dos valores relativamente baixos. O índice 

de perdas médio foi de 33,59%. Estes valores devem ser considerados com cuidado, uma 

vez que são fornecidos pela própria empresa de saneamento. Erros podem facilmente ocor-

rer. Certamente, o índice de perdas de São Lourenço do Sul está incorreto (muito baixo). 

Esses índices associados demonstram o impacto do uso da água na bacia do Camaquã, uma 

vez que quanto maior for o consumo médio, maior será a retirada de água e a produção de 
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esgoto. Por outro lado, quanto maior o índice de perdas, maior também será a retirada de 

água para suprir o consumo e as perdas associadas. 

No Quadro 6.4, são apresentados para os municípios da bacia do Camaquã, o tipo de cap-

tação e tratamento, bem como os correspondentes volumes abastecidos ao longo de 2013, e 

os comprimentos de rede de cada sistema. 

Quadro 6.4 – Tipo de manancial, tratamento, volume abastecido e comprimento 
da rede dos municípios da bacia do Camaquã 

Município Manancial Tratamento 
Volume abas-

tecido/ano 
(m3/ano) 

Comprimen-
to de rede 

(km) 

Amaral Ferrador Água Subterrânea 
Simples Desin-

fecção 
112,62 18 

Arambaré Água Subterrânea Convencional 293,85 21,52 

Arroio do Padre Água Subterrânea 
Simples Desinfec-

ção 
12,5 14,2 

Bagé 
Barragens Piray, Sanga 

Rasa e Emergencial 
Convencional 10.340,00 476,52 

Barão do Triunfo Água Subterrânea 
Simples Desinfec-

ção 
41,39 12,6 

Barra do Ribeiro Lago Guaíba Convencional 555,68 39,68 

Caçapava do Sul Arr. do Mato  e Salso Convencional 1.471,36 118,13 

Cachoeira do Sul Rio Jacuí Convencional 6.178,19 227,83 

Camaquã Arroio Duro Convencional 3.797,39 418,18 

Canguçu Arr. Pantanoso e Moinho Convencional 1.097,97 77,32 

Cerro Grande do Sul Arr. Cerro Grande Sul Convencional 100,87 5,1 

Chuvisca Arr. Joaquim Martins Convencional 20,98 9,43 

Cristal Água Subterrânea Convencional 340,64 35,4 

Dom Feliciano Arroio Forqueta Convencional 182,82 13,69 

Dom Pedrito 
Rios Santa Maria e Serri-

nha 
Convencional 2.647,54 60,05 

Encruzilhada do Sul 
Água Subterrânea e Arr. 

Rondinha 

Simples Desinfec-
ção e Convencio-

nal 
948,78 58,43 

Hulha Negra Água Subterrânea 
Simples Desinfec-

ção 
560 13 

Lavras do Sul Arr. Camaquã Lavras Convencional 342,89 34,09 

Pelotas 
Barragem Santa Bárbara e 

Arr. Pelotas, Moreira e 
Quilombo 

Convencional 31.390,00 931,05 

Pinheiro Machado Arr. Sta. Fé e Candiotinha Convencional 429,53 29,66 

Piratini Rio Piratini Menor Convencional 596,37 54,46 

Santana Boa Vista Arr. da Olaria Convencional 251,68 24,81 

São Gabriel Rio Vacacaí Convencional 3.569,00 183,33 

São Jerônimo Rio Jacuí Convencional 61,28 57,4 

São Lourenço do Sul Arr. São Lourenço Convencional 1.295,98 93,39 

Sentinela do Sul Arr. Santa Cruz Convencional 69,35 6,76 

Tapes Água Subterrânea Convencional 825,37 43,35 

Turuçu Arr. Turuçu Convencional - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. * O município de Turuçu, 
não apresentou dados ao SNIS 2013.  
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Constata-se que das 13 captações das sedes municipais pertencentes à bacia do Camaquã, 

somente 4 são de água subterrânea. Todas as 9 restantes, são realizadas em águas superfi-

ciais. Ainda, verifica-se que somente em Amaral Ferrador, o tratamento da água é feito por 

simples desinfecção (sem fluoretação), enquanto em todos os demais sistemas, uma ETA 

convencional (coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e fluoretação) é 

utilizada. Isto ocorre mesmo nos casos de Arambaré, Cristal e Tapes, onde o manancial é 

água subterrânea. O volume abastecido total da bacia, no ano de 2013, foi de 7.722.040 m³. 

Ressalta-se que destes, 6.149.560 m³ são provenientes de águas superficiais. O volume total 

é distribuído ao longo de 766,8 km de rede. 

A Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, dispõe sobre os pro-

cedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. O Quadro 6.5 apresenta os resultados advindos do Sistema Nacio-

nal de Informações sobre o Saneamento (SNIS) relativos aos padrões de potabilidade da 

água para os municípios da bacia do Camaquã. Nesta tabela são mostradas as não-

conformidades, isto é, as vezes em que o padrão de potabilidade específico não foi atendido. 

De uma forma geral, os municípios com sede na bacia, apresentam baixas ocorrências de 

desconformidades nos dois parâmetros levantados: cloro residual e presença de coliformes 

totais. No entanto, no município de Cerro Grande do Sul ocorreram muitas desconformidades 

em cloro residual, denotando que há algum problema em relação à dosagem de cloro na 

água tratada. Um pouco menos, mas ainda relativamente considerável, o município de Sen-

tinela do Sul também apresenta altos valores de desconformidade em relação ao cloro. 

Quanto aos coliformes totais, Camaquã apresenta o maior valor de desconformidade, no 

entanto, se considerar o número total de amostras que foi 800, o valor de 7 representa um 

pouco menos de 1% das amostras com desconformidades. 
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Quadro 6.5 – Potabilidade da água dos municípios da bacia do Camaquã 

Município 
Tipo de 
atendi-
mento 

Amostras para análise cloro 
residuais 

Amostras para análise coli-
formes totais 
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Amaral Ferrador A.P. 216 850 0 216 217 0 

Arambaré A.P. 1.707 1.728 1 312 284 0 

Arroio do Padre A.P. 75 75 0 75 75 0 

Bagé A.P. 5.328 5.370 17 1.044 1.082 0 

Barão do Triunfo A.P. 216 845 23 216 205 2 

Barra do Ribeiro A.P. 1.900 2.206 26 360 380 0 

Caçapava do Sul A.P. 3.365 4.133 34 732 858 0 

Cachoeira do Sul A.P. 3.729 3.115 31 948 943 0 

Camaquã A.P. 3.489 4.299 5 780 800 7 

Canguçu A.P. 3.622 4.202 12 588 602 1 

Cerro Grande do Sul A.P. 2.725 1.827 111 216 223 1 

Chuvisca A.P. 376 541 0 216 227 0 

Cristal A.P. 2.932 1.966 2 240 240 0 

Dom Feliciano A.P. 2.375 2.177 26 216 240 0 

Dom Pedrito A.P. 4.374 4.671 63 696 697 4 

Encruzilhada do Sul A.P. 3.573 3.883 56 660 620 0 

Hulha Negra A.P. 774 774 41 774 774 0 

Lavras do Sul A.P. 2.207 2.221 0 288 280 0 

Pelotas A. I.  19.320 40.261 513 2.472 4.091 475 

Pinheiro Machado A.P. 3.255 4.335 0 576 590 0 

Piratini A.P. 2.746 3.059 0 420 413 0 

Santana da Boa Vista A.P. 3.237 3.851 2 228 227 1 

São Gabriel A. I. 663 762 2 663 762 0 

São Jerônimo A.P. 1.791 3.405 827 1.092 1.237 172 

São Lourenço do Sul A.P. 3.069 2.803 1 624 628 0 

Sentinela do Sul A.P. 965 1.982 55 312 330 0 

Tapes A.P. 504 1.118 3 504 498 1 

Turuçu - - - - - - - 

Fonte: SNIS, 2013. Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; *O município de Turuçu 
não apresentou dados ao SNIS 2013. A. P.: Atende Parcialmente. A. I.: Atende Integralmente. 

6.2 Cobertura dos serviços de esgotamento sanitário 

Os sistemas de esgotamento sanitário (SES), no Brasil, passaram muito tempo sem investi-

mentos. O caso do Estado do Rio Grande do Sul não é diferente, a grande maioria dos muni-

cípios não possui SES adequados. Para mostrar o panorama do esgotamento sanitário na 

bacia do Camaquã, apresenta-se o Quadro 6.6, cujos dados foram calculados com base no 

CENSO realizado pelo IBGE, de 2010. Nesta tabela, em termos do tipo de esgotamento sani-

tário, em “outros” foram agrupados fossa rudimentar (fossa negra), vala, rio, lago ou mar, 

além de outros tipos não especificados na pesquisa do IBGE. Ainda, nesta tabela foi feita 

uma classificação destes dados por UPGRH. Constata-se que a UPGRH Arroio Turuçu é a que 
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apresenta a maior parcela de domicílios conectados à rede geral de esgoto ou pluvial, da 

bacia do Camaquã. Ressalva-se que na classificação das UPGRH só foram consideradas as 

sedes municipais pertencentes a bacia do Camaquã. 

Quadro 6.6 – Domicílios por UPGRH, Situação do Domicílio e Tipo de Esgotamento 
Sanitário, para Área Urbana e Rural 
Tipo de Es-
gotamento 
Sanitário 

Situação 
do Do-
micílio 

Bacia do 
Camaquã 

UPGRH 

Baixo Cama-
quã Duro 

Médio Ca-
maquã 

Alto Ca-
maquã 

Arroio 
Velhaco 

Arroio 
Turuçu 

Total 

Total 345.235 42.000 56.349 100.235 17.543 129.108 

Urbano 273.881 26.147 39.883 81.959 9.775 116.117 

Rural 71.354 15.853 16.466 18.276 7.768 12.991 

Rede geral de 
esgoto ou 

pluvial 

Total 165.613 19.924 15.586 54.885 6.362 68.856 

Urbano 162.264 19.882 15.532 51.750 6.283 68.817 

Rural 3.349 42 54 3.135 79 39 

Fossa séptica 

Total 77.285 7.978 9.393 19.736 3.778 36.400 

Urbano 60.486 4.123 7.092 14.778 2.189 32.304 

Rural 16.799 3.855 2.301 4.958 1.589 4.096 

Outros 

Total 102.337 14.098 31.370 25.614 7.403 23.852 

Urbano 51.131 2.142 17.259 15.431 1.303 14.996 

Rural 51.206 11.956 14.111 10.183 6.100 8.856 

Fonte: IBGE, 2010 

Como se pode perceber, na área urbana, a grande maioria dos domicílios lançam seus eflu-

entes na rede geral de esgoto ou pluvial (cerca de 59%), seguido de fossa séptica. No meio 

rural, diferentemente da área urbana, ocorre uma maior frequência da liberação de efluentes 

na tipologia “outros”, principalmente em fossas negras, perfazendo um pouco mais do que 

50% (51.206 em 102.337). 

Em 13 dos 29 municípios da bacia do Camaquã, existe algum tipo de sistema de esgotamen-

to sanitário (SES). A CORSAN, apesar de deter os serviços de água e esgoto em vários muni-

cípios da bacia, somente em 7 sedes municipais, efetivamente atua na área de esgotamento 

sanitário. Isto ocorre somente apenas em Tapes. Das outras 12, somente em duas delas 

ocorre a prestação de serviços de esgotamento sanitário (Camaquã e Santana da Boa Vista). 

Nestas, o serviço é prestado pela respectiva prefeitura municipal. 

No Quadro 6.7 são apresentadas as populações total e urbana atendidas com esgotamento 

sanitário, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS, 

2013). 
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Quadro 6.7 – População total e urbana atendidas pelo SES nos municípios da ba-
cia do Camaquã 

Município 

População (Habitantes) 

Índice de 
Atendimen-
to total de 

Esgoto (%) 

Índice de 
Atendimen-
to Urbano 
de Esgoto 

(%) 

Total 
Urba-

na 

Total Aten-
dida com 

Esgotamen-
to Sanitário 

Urbana 
Atendida 

com Esgo-
tamento 
Sanitário 

Amaral Ferrador 6.693 1.966 - - - - 

Arambaré 3.778 2.980 - - - - 

Arroio do Padre 2.857 475 - - - - 

Bagé 
121.23

5 
101.482 76.424 76.424 63,04% 75,31% 

Barão do Triunfo 7.331 728 - - - - 

Barra do Ribeiro 13.150 9.718 - - - - 

Caçapava do Sul 34.676 26.154 1.122 1.122 3,24% 4,29% 

Cachoeira do Sul 85.955 73.520 21.133 21.133 24,59% 28,74% 

Camaquã 65.409 51.436 42.000 42.000 64,21% 81,65% 

Canguçu 55.462 20.509 - - - - 

Cerro Grande do Sul 11.012 2.664 - - - - 

Chuvisca 5.201 287 - - - - 

Cristal 7.659 4.289 - - - - 

Dom Feliciano 15.038 3.487 - - - - 

Dom Pedrito 39.957 36.215 5.032 5.032 12,59% 13,89% 

Encruzilhada do Sul 25.563 17.837 537 537 2,10% 3,01% 

Hulha Negra 6.386 3.074 2.958 2.958 46,32% 96,23% 

Lavras do Sul 7.862 4.871 - - - - 

Pelotas 
341.18

0 
318.230 204.645 204.645 59,98% 64,31% 

Pinheiro Machado 13.047 9.988 - - - - 

Piratini 20.614 12.021 - - - - 

Santana da Boa Vis-
ta 

8.455 3.819 3.710 3.690 43,88% 96,62% 

São Gabriel 62.594 55.705 9.964 9.964 15,92% 17,89% 

São Jerônimo 23.263 17.925 - - - - 

São Lourenço do Sul 44.498 25.017 - - - - 

Sentinela do Sul 5.438 1.341 - - - - 

Tapes 17.273 15.039 90 90 0,52% 0,60% 

Turuçu - - - - - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. *O município de Turuçu 
não apresentou dados ao SNIS 2013. 

Claramente, existe esgotamento sanitário em outros locais, além dos anteriormente mencio-

nados. Esta constatação é corroborada pelo Quadro 6.8, que apresenta os municípios com 

rede coletora de esgoto, e o tipo das mesmas (unitário ou mista, separadora convencional e 

separadora condominial). Por outro lado, verifica-se que a solução que adota as redes unitá-

rias ou mistas (pluvial e cloacal), é a que aparece mais, mesmo que do ponto de vista de 

comprimento de rede, perca para as separadoras (municípios maiores). 
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Quadro 6.8 – Tipos de redes coletoras de esgotos nos municípios da bacia do Ca-
maquã 

Município Tipo de rede coletora 

Amaral Ferrador 
 Arambaré 
 Arroio do Padre 
 Bagé Unitária ou mista e Separadora convencional 

Barão do Triunfo   

Barra do Ribeiro Unitária ou mista  

Caçapava do Sul Separadora convencional 

Cachoeira do Sul Separadora convencional 

Camaquã Unitária ou mista  

Canguçu Unitária ou mista e Separadora convencional 

Cerro Grande do Sul Unitária ou mista  

Chuvisca   

Cristal Unitária ou mista  

Dom Feliciano   

Dom Pedrito Separadora convencional 

Encruzilhada do Sul Unitária ou mista  

Hulha Negra Separadora convencional 

Lavras do Sul Separadora convencional 

Pelotas Unitária ou mista e Separadora convencional 

Pinheiro Machado Separadora convencional 

Piratini Unitária ou mista  

Santana da Boa Vista   

São Gabriel Separadora convencional 

São Jerônimo Unitária ou mista  

São Lourenço do Sul Separadora convencional 

Sentinela do Sul Unitária ou mista e Separadora convencional 

Tapes   

Turuçu   

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã. Fonte: PNSB, 2008. 

O Quadro 6.9 confronta os dados do SNIS (2013) de índices de atendimento e de trata-

mento de esgoto, com informações das tecnologias de tratamento utilizados (IBGE, 2008). 

Constata-se que alguns municípios apresentaram informações do tipo de tratamento, mas 

não de índice de tratamento ou mesmo atendimento, como é o caso de Canguçu e São Jerô-

nimo. Certamente algum erro no fornecimento da informação ocorreu. 
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Quadro 6.9 –Índice de atendimento, de tratamento de esgoto e o tipo 

Município 
Índice de Atendimen-
to Urbano de Esgoto 

(%) (2013) 

Índice de trata-
mento de esgoto 

(%) (2013) 
Tipo de tratamento (2008) 

Amaral Ferrador - - - 

Arambaré - - - 

Arroio do Padre - - - 

Bagé 75,3 27,56 
Filtro biológico e Fossa séptica 

de sistema condominial 

Barão do Triunfo - - - 

Barra do Ribeiro - - - 

Caçapava do Sul 4,3 0 - 

Cachoeira do Sul 28,7 13,57 
Filtro biológico e Reator anae-

róbio 

Camaquã 81,7 0 - 

Canguçu - - 
Lodo ativado e Reator anaeró-

bio 

Cerro Grande do Sul - - - 

Chuvisca - - - 

Cristal - - - 

Dom Feliciano - - - 

Dom Pedrito 13,9 100 
Lagoas: anaeróbia, aeróbia, 
facultativa e de maturação 

Encruzilhada do Sul 3 0 - 

Hulha Negra 96,2 0 Lagoa facultativa 

Lavras do Sul - - - 

Pelotas 64,3 40 Reator anaeróbio 

Pinheiro Machado - - - 

Piratini - - - 

Santana da Boa Vista 96,6 100 
Lagoa aeróbia, facultativa 
e fossa séptica de sistema 

condominial 

São Gabriel 17,9 100 
Filtro biológico e Reator -

anaeróbio 

São Jerônimo - - 
Lodo ativado e Reator anaeró-

bio 

São Lourenço do Sul - - - 

Sentinela do Sul - - - 

Tapes 0,6 0 - 

Turuçu - - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013 e PNSB, 2008. *O municí-
pio de Turuçu não apresentou dados ao SNIS 2013. 

Novamente, focando nas sedes municipais pertencentes a bacia, confirma-se o atendimento 

de esgotamento sanitário em Camaquã, Santana da Boa Vista e Tapes, sendo que somente 

em Santana da Boa Vista, existe Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) em operação, 

tratando 100% do esgoto coletado, que por sua vez representa uma cobertura de 96,6% da 

população. 
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6.3 Cobertura dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sóli-

dos 

Segundo a Lei 12.305/10, a gestão integrada de resíduos sólidos é o conjunto de ações vol-

tadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. A administração municipal deve desenvolver a gestão baseada 

em critérios ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduos de sua cidade, 

visando garantir a limpeza urbana além de garantir a destinação final adequada aos resíduos 

gerados no município, tanto o de competência direta do poder público municipal, quanto os 

de responsabilidade da iniciativa privada. 

Dentro dos PMSB e PMGIRS dos municípios da bacia do Camaquã, apenas Camaquã e Cerro 

Grande do Sul apresentaram a caracterização de seus resíduos sólidos (Quadro 6.10). 

Quadro 6.10 – Composição dos RSU de Camaquã 
Município Tipo de resíduos % 

Camaquã 

Rejeito 60,3 

Reciclável 

Papel, Papelão 5,04 

39,7 

Tetrapack 1,10 

Orgânico 19,70 

Plástico 9,30 

Pet 1,97 

Vidro 1,02 

Alumínio 0,47 

Metal, lata 1,10 

Cerro Grande 
do Sul 

Rejeito 58,0 

Reciclável 

Papel 53,40 

42,0 Plástico 45,00 

Metais 1,60 

Fonte: PMGRS de Camaquã e PMGIRS de Cerro Grande do Sul.  
 

Mesmo sendo apenas dois municípios, pode-se extrapolar estes resultados de modo a en-

tender que a média destes dois, possa caracterizar todos os municípios desta bacia. Portan-

to, vamos adotar como recicláveis o valor médio de 40,85 % dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU), o que vem a demonstrar alto potencial para a atividade da reciclagem nos municípios 

da bacia. 

Para a estimativa da produção per capita de resíduos sólidos mostrada no Quadro 6.11, 

foram utilizados dados do SNIS, e, na ausência desses, dados dos PMSB e nos PMGIRS exis-

tentes, ou, em última instância, os valores de geração per capita para os municípios do Rio 
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Grande do Sul, conforme faixa populacional (PERS/RS, 2014) combinados com a população 

total do município (IBGE, 2014). 

  



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

121 

Quadro 6.11 – Geração diária e per capita dos municípios. 

Município 
Massa de Resíduos 

(kg/dia) 
População total 

Geração de Resíduos 
(kg/hab/dia) 

Amaral Ferrador* 4.379,1 6737 0,65 

Arambaré* 2.449,9 3769 0,65 

Arroio do Padre 328,8 2857 0,12 

Bagé 68.326,0 121235 0,56 

Barão do Triunfo* 4.784,0 7360 0,65 

Barra do Ribeiro* 8.585,2 13208 0,65 

Caçapava do Sul 15.095,9 34676 0,44 

Cachoeira do Sul 50.872,9 85955 0,59 

Camaquã 35.474,0 65409 0,54 

Canguçu 20.293,2 55462 0,37 

Cerro Grande do Sul 2.006,8 11012 0,18 

Chuvisca 200,0 5201 0,04 

Cristal 1.494,0 7659 0,20 

Dom Feliciano 2.635,6 15038 0,18 

Dom Pedrito 21.369,9 39957 0,53 

Encruzilhada do Sul 6.487,7 25563 0,25 

Hulha Negra 986,3 6386 0,15 

Lavras do Sul 2.594,5 7862 0,33 

Pelotas 268.003,8 341180 0,79 

Pinheiro Machado 5.760,8 13047 0,44 

Piratini 3.945,2 20614 0,19 

Santana da Boa Vista 1.895,9 8455 0,22 

São Gabriel 68.767,1 62594 1,10 

São Jerônimo 10.457,5 23263 0,45 

São Lourenço do Sul 42.173,7 44498 0,95 

Sentinela do Sul 1.369,9 5438 0,25 

Tapes 8.268,5 17273 0,48 

Turuçu 1.468,5 3608 0,41 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; *Estimado a partir da população (IBGE, 2014) e 
per capita (PERS/RS, 2014). 

São Gabriel é o município que apresenta maior geração per capita de resíduos, seguida por 

Pelotas (que é o município mais populoso da bacia). Dentre os municípios com sede dentro 

da bacia, o município com maior geração per capita é São Lourenço do Sul, seguido de 

Arambaré e Amaral Ferrador. Ambos foram estimados por meio do PERS/RS (2014). Impor-

tante destacar que municípios banhados pela Laguna dos Patos recebem, no período de ve-

raneio, muitos turistas que contribuem para o incremento de geração de resíduos. Certa-

mente, este efeito sazonal não foi levado em consideração nos dados utilizados aqui. 

Em relação à coleta, o atendimento, a frequência de coleta e a quantidade coletada, é apre-

sentada uma síntese das informações no Quadro 6.12. 
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Quadro 6.12 – Características da Coleta de Resíduos Sólidos nos Municípios. 

Município 

Atendimento 
Município 

(%) popula-
ção total 

Atendimen-
to Urbano 

(%) 

Percentual da população atendida com fre-
quência: 

Massa de Resíduos Coletadas (ton/ano) 

Diária 
(%) 

2 ou 3 vezes por 
semana (%) 

1 vez por 
semana (%) 

RPU RDO Total 

Amaral Ferrador - - - - - - - - 

Arambaré - - - - - - - - 

Arroio do Padre 50,75 100 0 0 100 - - 120,0 

Bagé 93 100 30 70 0 24,0 24.915,0 24.939,0 

Barão do Triunfo - - - - - - - - 

Barra do Ribeiro - - - - - - - - 

Caçapava do Sul 82,63 100 45 50 5 - - 5.510,0 

Cachoeira do Sul 95 100 40 50 10 96,0 18.472,6 18.568,6 

Camaquã 88,67 100 35 55 10 1.800,0 11.148,0 12.948,0 

Canguçu 45,99 100 20 80 0 - - 7.407,0 

Cerro Grande do Sul 45,3 75 0 100 0 4,0 728,5 732,5 

Chuvisca 33,26 100 0 45 55 - - 73,0 

Cristal 78,87 78,88 0 100 0 - - 545,3 

Dom Feliciano 23,19 100 10 80 10 2,0 960,0 962,0 

Dom Pedrito 97,6 99,41 40 60 0 720,0 7.080,0 7.800,0 

Encruzilhada do Sul 82,15 95,31 40 50 10 40,0 2.328,0 2.368,0 

Hulha Negra 48,14 100 25 50 25 - - 360,0 

Lavras do Sul 100 100 80 10 10 - - 947,0 

Pelotas 97,65 100 35 60 5 20.657,7 77.163,7 97.821,4 

Pinheiro Machado 91,98 100 75 20 5 280,0 1.822,7 2.102,7 

Piratini 75,81 100 80 20 0 - 1.440,0 1.440,0 

Santana da Boa Vista 45,17 100 100 0 0 - - - 

São Gabriel 88,99 100 40 60 0 12,0 680,0 692,0 

São Jerônimo 77,05 100 5 90 5 15.500,0 9.600,0 25.100,0 

São Lourenço do Sul 59,98 96,69 0 95 5 1.200,0 2.617,0 3.817,0 

Sentinela do Sul 91,95 100 20 75 5 3.000,0 12.393,4 15.393,4 

Tapes 100 100 87 0 13 60,0 440,0 500,0 

Turuçu 42,21 100 30 60 10 - - 3.018,0 

Fonte: SNIS RSU, 2013. Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã. RDO: resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares; RPU: 
resíduos sólidos públicos.  
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Segundo as informações da tabela acima, a maioria dos municípios apresentam um bom 

atendimento da coleta dos resíduos sólidos na área urbana. Já quando se considera a popu-

lação total, este índice diminui bastante, evidenciando o déficit da coleta na área rural. A 

análise da frequência de coleta mostra que, em média, cerca de 53% das coletas é realizada 

de 2 a 3 vezes por semana. Depois vem a coleta diária, com uma média na volta de 35%. 

Por último, a coleta uma vez por semana, com os restantes 12%. 

A quantidade de resíduos sólidos (RSU e RPU) é proporcional à população atendida pelo ser-

viço. Assim, entre as sedes municipais pertencentes a bacia do Camaquã, destacam-se São 

Lourenço do Sul e Camaquã. 

Outro tema importante nesta temática são as informações referentes à coleta seletiva, uma 

vez que sua existência em pleno desenvolvimento traz inúmeros benefícios. Através das in-

formações obtidas, verifica-se que 38% dos municípios realizam coleta seletiva, quase a me-

tade dos municípios (48 %) não tem coleta seletiva, mas para 14% dos municípios não fo-

ram obtidos dados. Dada a importância da coleta seletiva, em termos econômicos, sociais e 

ambientais, pouco tem-se aproveitado deste potencial nos municípios da bacia, sendo um 

campo vasto para melhoria no campo dos resíduos sólidos. Por outro lado, é importante des-

tacar que, praticamente em todos os municípios, há atividade de catadores de resíduos sóli-

dos que fazem a coleta seletiva de forma não institucionalizada. 

O Quadro 6.13 apresenta os prestadores de serviço de gestão dos resíduos sólidos dos mu-

nicípios da bacia do Camaquã e informações sobre exportação e destinação final destes resí-

duos coletados. 
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Quadro 6.13 – Prestadores do Serviço de RSU nos municípios da bacia do Camaquã 

Município Prestador Sigla 
Exportação 
de Resíduos  

Destino do Resíduos 

Amaral Ferrador Não informado. - - Minas do Leão/RS 

Arambaré Não informado. - - Minas do Leão/RS 

Arroio do Padre Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento SMOIS Sim Candiota/RS 

Bagé Prefeitura Municipal de Bagé PM Bagé Não Aterro Sanitário Próprio 

Barão do Triunfo Não informado. - - - 

Barra do Ribeiro Não informado. - - - 

Caçapava do Sul 
Secretaria municipal dos transportes e serviços urbanos e inte-

rior e trânsito municipal 
SMTSUITM Sim Santa Maria/RS 

Cachoeira do Sul Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMMA Sim Minas do Leão/RS 

Camaquã Secretaria Municipal da Infraestrutura SMI Não Aterro Sanitário Próprio 

Canguçu Prefeitura Municipal de Canguçu PMCGU Sim Minas do Leão/RS 

Cerro Grande do Sul Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMAMA Sim Minas do Leão/RS 

Chuvisca Município de Chuvisca PMC Sim Minas do Leão/RS 

Cristal Secretaria de Obras e Trânsito SMOT Sim Minas do Leão/RS 

Dom Feliciano Prefeitura Municipal de Dom Feliciano PMDF Sim Minas do Leão/RS 

Dom Pedrito Prefeitura Municipal de Dom Pedrito PMDP Sim Candiota/RS 

Encruzilhada do Sul Município de Encruzilhada do Sul PMES Sim Minas do Leão/RS 

Hulha Negra Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente SDRAMA Sim Candiota/RS 

Lavras do Sul Prefeitura Municipal de Lavras do Sul SMMA Sim Santa Maria/RS 

Pelotas Prefeitura Municipal de Pelotas / Sanep PM Sim Candiota/RS 

Pinheiro Machado Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado PMPM Sim Candiota/RS 

Piratini Prefeitura Municipal de Piratini PMP Sim Minas do Leão/RS 

Santana da Boa Vista Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista PMSBV Sim Candiota/RS 

São Gabriel Prefeitura Municipal de São Gabriel PMSG Não Aterro Controlado 

São Jerônimo Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente CMMA Sim Minas do Leão/RS 

São Lourenço do Sul Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo SMOU Não Aterro Sanitário Próprio 

Sentinela do Sul Departamento de Meio Ambiente DMA Sim Minas do Leão/RS 

Tapes Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA Sim Minas do Leão/RS 

Turuçu Prefeitura Municipal de Turuçu PMT Sim Candiota/RS 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã. Fonte: SNIS RSU, 2013 e questionários respondidos pelos municípios. 
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Verifica-se que são as Prefeituras Municipais de cada município da bacia do Camaquã, às 

responsáveis pela gestão dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Como pode-se 

observar, cerca de 45% dos municípios encaminham seus resíduos para o Aterro Sanitário 

de Minas do Leão, seguido de 24% para o Aterro Sanitário de Candiota, e 7% para o Aterro 

Sanitário de Santa Maria. Bagé, Camaquã, e São Lourenço do Sul, tem aterro sanitário pró-

prios. Por fim, o município de São Gabriel é a única que ainda opera um aterro controlado na 

bacia, como destinação final para os seus resíduos. 

Os problemas relativos aos resíduos sólidos não se restringem apenas à ineficiência do sis-

tema de coleta (muitas vezes causada pela deposição inadequada realizada pelos moradores 

da bacia). A partir da análise de informações provenientes de diferentes fontes de informa-

ção, foi possível levantar a existência de áreas impactadas pelo manejo inadequado dos resí-

duos sólidos nas sedes municipais de Arambaré, Cerro Grande, Dom Feliciano e Santana da 

Boa Vista. Estes são municípios onde os dados obtidos permitiram a identificação destes 

problemas, não significa que os demais municípios não os apresentem. No Quadro 6.14, 

são apresentados estes problemas. 

Quadro 6.14 – Problemas relacionados à deposição irregular de resíduos sólidos 
Município Possíveis áreas de contaminação Fonte 

Arambaré 
Área de Antigo "Lixão" PMSB 

Resíduos nas ruas e em terrenos baldios PMSB 

Cerro Grande do Sul 

O Município possui um antigo lixão que se encon-
tra desativado e em processo de recuperação 

PMGIRS 

Passivos ambientais localizados em encostas de 
morros e zonas baixas, os quais são utilizados 

como depósitos de caliça e entulhos. 
PMGIRS 

Dom Feliciano Zona rural Questionário 

Santana da Boa Vista Recuperação do “lixão” Questionário 

Problemas como o demonstrado no PMSB de Arambaré, que destaca a existência de resíduos 

nas ruas e em terrenos baldios, são mais corriqueiros e, provavelmente, acontecem em boa 

parte dos municípios. No entanto, essa informação não está disponível de forma clara. Ain-

da, segundo o PMSB de Arambaré, já foram retiradas 380 toneladas de lixo, que saíram do 

município e foram levados pela a empresa "CRVR”. Vale destacar que esta é a única infor-

mação referente ao antigo “lixão”. 

Por fim, destaca-se o fato de que algumas informações que são apresentadas em alguns 

planos municipais não são apresentadas para outros municípios. Por exemplo, segundo o 

PMGIRS de Cerro Grande do Sul, o município faz parte do Consórcio Intermunicipal Centro-

Sul, juntamente com os municípios de Arambaré, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, Senti-
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nela do Sul, Sertão Santana e Tapes, no entanto, nos PMSB dos municípios citados, não há 

nenhuma informação a esse respeito, causando dúvidas no entendimento da situação real. 

Ainda, conversando com pessoal local, foi fornecida a informação “informal”, da existência 

de problemas na rota dos caminhões de coleta de resíduo sólidos urbanos, relativos à dispo-

sição inadequada, com os consequentes problemas de mau cheiro, proliferação de insetos, 

etc. 

6.4 Cobertura dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

Com o intuito de analisar a adequação dos Sistemas de Drenagem Urbana (SDU) dos muni-

cípios da bacia do Camaquã, buscaram-se dados referentes a esta temática nos Planos Muni-

cipais de Saneamento Básico dos municípios integrantes da bacia. No entanto, verificou-se 

que dentre os componentes do saneamento básico, a drenagem urbana é o que apresenta 

menos informações. Também foram encontrados alguns dados sobre drenagem urbana, 

dentro do PNSB (2008) e o SNIS RSU (2013). A principal fonte de dados acabou sendo o 

PNSB (2008), que disponibiliza informações acerca do saneamento básico de acordo com a 

existência ou não de determinado parâmetro para os diversos Estados, regiões e municípios 

do País.  

Devido aos indicadores serem dicotômicos, ou seja, expressarem a ocorrência ou a não a 

existência de um determinado fato, optou-se por qualificar a questão da drenagem urbana 

de acordo com um conjunto de dados, atribuindo-se uma nota final para os mesmos.  

Para mensurar a ineficiência do sistema de drenagem, selecionou-se os 9 indicadores da 

base de dados do IBGE que fornecem características negativas da drenagem urbana. Foram 

somadas as quantidades de problemas existentes, atribuindo uma nota de 0 a 9 para cada 

município. O Quadro 6.16 apresenta os resultados. 
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Quadro 6.15 – Indicadores das características Negativas do sistema de drenagem 
Área Temática Indicadores 

Motivos pelos quais ocorreram alaga-
mentos na área urbana nos últimos 

cinco anos, por motivos 

Dimensionamento inadequado de projeto 

Obstrução de bueiros, bocas de lobo, etc. 

Obras inadequadas 

Ocupação intensa e desordenada do solo 

Existência de interferência física no sistema de drenagem 

Lançamento inadequado de resíduos sólidos 

Áreas não usualmente inundáveis 

Áreas de Risco 
Áreas de risco no perímetro urbano que demandam drenagem 

especial 

Diminuição da capacidade de Escoa-
mento 

Existência de Assoreamento na rede de drenagem 

Fonte: PNSB (2008).  
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Quadro 6.16 – Indicadores de Ineficiência da Drenagem Urbana 

Município 

Ineficiência do Sistema de Drenagem 

Soma 
Alagamentos na área urbana nos últimos cinco anos, por motivos Áreas de risco no 

perímetro urbano 
que demandam 

drenagem especial 

Existência de 
Assoreamento na 
rede de drenagem 

Dimensionamento 
inadequado de 

projeto 

Obstrução de 
bueiros, bocas de 

lobo, etc. 

Obras 
inadequa-

das 

Ocupação intensa 
e desordenada do 

solo 

Existência de interfe-
rência física no siste-

ma de drenagem 

Lançamento 
inadequado de 
resíduos sólidos 

Áreas não 
usualmente 
inundáveis 

Amaral Ferrador - - - - - - - - - 0 
Arambaré - - - - - - - - - 0 

Arroio do Padre - - - - - - 1 1 1 3 
Bagé - - - - - - - - 1 1 

Barão do Triunfo - - - - - - - 1 1 2 
Barra do Ribeiro 1 1 - 1 - 1 1 1 1 7 
Caçapava do Sul 1 - 1 1 - - 1 1 - 5 
Cachoeira do Sul - - - 1 - 1 1 1 - 4 

Camaquã 1 1 1 1 - - 1 1 1 7 
Canguçu 1 - - - - - - - - 1 

Cerro Grande do Sul - 1 - - - 1 - 1 1 4 
Chuvisca - - - - - - - - - 0 

Cristal - 1 - 1 - - 1 1 - 4 
Dom Feliciano - 1 - - - - - - - 1 

Dom Pedrito - 1 1 - - 1 - - - 3 
Encruzilhada do Sul - - - - - - - - - 0 

Hulha Negra 1 1 - - - - - - - 2 
Lavras do Sul - - - - - - - - 1 1 

Pelotas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Pinheiro Machado - - - - - - - - - 0 

Piratini - - - - - - - - 1 1 
Santana da Boa Vista - - - - - - - - - 0 

São Gabriel - - - 1 - - 1 1 1 4 
São Jerônimo - 1 - - 1 - - - 1 3 

São Lourenço do Sul - 1 - - - 1 - - 1 3 
Sentinela do Sul - - - 1 - - 1 - - 2 

Tapes - 1 - 1 - - - - 1 3 
Turuçu - - - - - - - 1 - 1 

Fonte: PNSB (2008).  
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Os municípios mais problemáticos quanto à drenagem, segundo este índice são Pelotas, Ca-

maquã e Barra do Ribeiro. Os que menos problemas sofrem são Amaral Ferrador, Arambaré, 

Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado, com 0 pontos. 

Para mensurar as características positivas da drenagem, foram utilizados os indicadores e 

forma de pontuação apresentados no Quadro 6.17. 

Quadro 6.17 – Indicadores de características positivas e forma de pontuação  
Indicador Forma de pontuação 

Percentual de ruas pavi-
mentadas 

0,00 - sem dado; 
0,20 - até 20 % de ruas pavimentadas; 
0,40 - de 20 % a 40 % de ruas pavimentadas; 
0,60 - de 40 % a 60 % de ruas pavimentadas; 
0,80 - de 60 % a 80 % de ruas pavimentadas; 
1,00 - mais de 80 % de ruas pavimentadas. 

Percentual de ruas pavi-
mentadas com drenagem 

subterrânea 

0,00 - sem dado; 
0.25 - até 25 % de ruas pavimentadas com drenagem; 
0.50 - até 50 % de ruas pavimentadas com drenagem; 
0.75 - até 75 % de ruas pavimentadas com drenagem; 
1,00 - até 100 % de ruas pavimentadas com drenagem; 

Manutenção no sistema, 
por tipo de atividade de-

senvolvida 

Devido a ter 4 sub-indicadores (ou seja, 4 tipos de atividades), a nota 
máxima é 4 sendo que cada um tem valor de 1 caso exista e 0 caso 
inexista 

Pessoal ocupado perma-
nente no serviço de ma-
nejo de águas pluviais 

Relação “habitante/pessoal ocupado”, pontuando a nota de acordo com 
a dedicação, isto é, se é exclusiva (peso de 0,8), se é parcial (peso de 
0,2). Para normalizar os dados, utilizou-se a seguinte fórmula: 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 4 ∗ (
𝑉𝑖 − 𝑉0

𝑉10 − 𝑉0
) 

Vi - valor do indicador (hab/pessoal ocupado); Vo - pior valor do indicador, sendo o maior valor. V10 - 
Melhor valor do indicador, sendo o menor valor. Fonte: PNSB (2008).  
 

O somatório das notas dos 4 indicadores citados anteriormente representa o Índice Global 

positivo da condição da drenagem urbana, seu valor máximo é 10 e o número de pessoal 

ocupado tem um maior peso na análise, uma vez que representa a continuidade dos serviços 

de manutenção na rede. O resultado de cada indicador bem como o índice global é apresen-

tado no Quadro 6.18. 

  



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

130 

Quadro 6.18 – Resultado do Índice de Drenagem Urbana 

Município 
Ruas Pavi-
mentadas 

Ruas Pavi-
mentadas com 

Drenagem 
Manutenção 

Índice de 
pessoal 
ocupado 

Índice Global 

Amaral Ferrador 0,8 0,25 1 3,98 6,03 

Arambaré 0,2 0,25 2 2,92 5,37 

Arroio do Padre 0,6 0,1 3 3,99 7,69 

Bagé 0,4 0,1 4 2,49 6,99 

Barão do Triunfo 0,2 0,25 2 3,99 6,44 

Barra do Ribeiro 1 0,1 2 3,93 7,03 

Caçapava do Sul 0,6 0,25 2 3,06 5,91 

Cachoeira do Sul 0,6 0,5 2 2,67 5,77 

Camaquã 0,6 0,1 4 2,99 7,69 

Canguçu 0,6 0,25 0 3,91 4,76 

Cerro Grande do Sul 0,2 0,25 2 3,78 6,23 

Chuvisca 0,2 0,25 0 3,96 4,41 

Cristal 0,4 0,5 1 3,95 5,85 

Dom Feliciano 0,8 0,75 2 3,86 7,41 

Dom Pedrito 0,8 0,75 2 3,46 7,01 

Encruzilhada do Sul 0,6 0,5 2 3,37 6,47 

Hulha Negra 0,4 0,1 2 3,79 6,29 

Lavras do Sul 0,8 0,25 1 3,12 5,17 

Pelotas 0,6 0,1 4 3,22 7,92 

Pinheiro Machado 0,6 0,1 0 3,40 4,10 

Piratini 0,6 0,5 2 3,72 6,82 

Santana da Boa Vista 0,8 0,5 2 4,00 7,30 

São Gabriel 1 0,25 3 0,00 4,25 

São Jerônimo 0,6 0,5 2 3,48 6,58 

São Lourenço do Sul 0,4 0,1 3 3,45 6,95 

Sentinela do Sul 0,6 0,25 4 - 4,85 

Tapes 0,4 0,1 1 3,74 5,24 

Turuçu 0,6 0,5 0 3,94 5,04 

Fonte: PNSB (2008).  

No Quadro 6.19 é apresentado um Índice Final, composto pela substração do índice nega-

tivo do positivo, convertidos para base 10. Assim, o novo índice tem nota máxima 10, mas 

pode se tornar negativo dependendo da situação. 
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Quadro 6.19 – Índices Finais de Drenagem para os municípios da bacia 
Município Negativos (base 10) Positivos (base 10) Índice Final 

Amaral Ferrador 0,00 6,03 6,03 

Arambaré 0,00 5,37 5,37 

Arroio do Padre 3,33 7,69 4,36 

Bagé 1,11 6,99 5,88 

Barão do Triunfo 2,22 6,44 4,22 

Barra do Ribeiro 7,78 7,03 -0,75 

Caçapava do Sul 5,56 5,91 0,35 

Cachoeira do Sul 4,44 5,77 1,33 

Camaquã 7,78 7,69 -0,09 

Canguçu 1,11 4,76 3,65 

Cerro Grande do Sul 4,44 6,23 1,79 

Chuvisca 0,00 4,41 4,41 

Cristal 4,44 5,85 1,41 

Dom Feliciano 1,11 7,41 6,30 

Dom Pedrito 3,33 7,01 3,68 

Encruzilhada do Sul 0,00 6,47 6,47 

Hulha Negra 2,22 6,29 4,07 

Lavras do Sul 1,11 5,17 4,06 

Pelotas 10,00 7,92 -2,08 

Pinheiro Machado 0,00 4,1 4,10 

Piratini 1,11 6,82 5,71 

Santana da Boa Vista 0,00 7,3 7,30 

São Gabriel 4,44 4,25 -0,19 

São Jerônimo 3,33 6,58 3,25 

São Lourenço do Sul 3,33 6,95 3,62 

Sentinela do Sul 2,22 4,85 2,63 

Tapes 3,33 5,24 1,91 

Turuçu 1,11 5,04 3,93 

Fonte: PNSB (2008).  

A partir desta análise, focando nas sedes municipais pertencentes a bacia do Camaquã, os 

piores municípios em termos de drenagem urbana são: Camaquã, Cristal, Cerro Grande do 

Sul e Sentinela do Sul. Do outro lado, apresentam os melhores índices finais de drenagem, 

as sedes municipais de Santana da Boa Vista, Dom Feliciano, Amaral Ferrador e Arambaré. 

6.5 Doenças vinculadas ao Saneamento Ambiental Inadequado 

Por conta dos problemas relacionados ao saneamento, o PNSB registra também o número de 

municípios onde são verificadas doenças causados por estes problemas, por tipo de doença, 

sem, contudo, indicar o número de ocorrências. Os dados apontam na bacia do Camaquã, no 

ano de 2008 apenas Barra do Ribeiro, onde verificou-se registros de diarreia, verminose, 

dermatite e doença do aparelho respiratório. 

De forma mais atualizada e detalhada, em um estudo mais aprofundado realizado pela Fun-

dação Fiocruz sobre os impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde (SUS) causados por 

problemas relacionados ao saneamento ambiental, levando a um conjunto mais amplo e 
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detalhado de afecções classificados como “Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 

Inadequado (DRSAI)” (Quadro 6.20). 

Considerando essa classificação de DRSAI, segundo dados do Sistema de Informações de 

Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), os municípios da bacia hidrográfica do Cama-

quã registraram em 2013, 22 óbitos de residentes nos municípios da bacia decorrentes de 

diarreias, hepatite A e doença de chagas (Quadro 6.21).  

Quadro 6.20 – Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado - 
DRSAI. 

Categoria Doenças 

1. Doenças de transmissão 
feco-oral 

Diarreias 

Febres Entéricas 

Hepatite A 

2. Doenças transmitidas por 
inseto vetor 

Dengue 

Febre Amarela 

Leishmanioses 

Filariose Linfática 

Malária 

Doença de Chagas 

3. Doenças transmitidas atra-
vés do contato com a água 

Esquistossomose 

Leptospirose 

4. Doenças relacionadas com a 
higiene 

Doença dos olhos 

Tracoma 

Conjuntivite 

Doenças da Pele 

Micoses Superficiais 

5. Geo-helmintos e teníases 
Helmintíases 

Teníases 

Fonte: Brasil/Fundação Nacional de Saúde, 2010. 

Quadro 6.21 – Número de Óbitos de Residentes nos Municípios e UPGRHs do 
Camaquã Causados por DRSAI 

Município UPGRH Diarreias Hepatite A Doença de Chagas 

BH do Camaquã - 15 1 6 

Baixo Camaquã Duro - 1 - 1 

Médio Camaquã - 4 - 2 

Alto Camaquã - 6 1 2 

Arroio Velhaco - - - 1 

Arroio Turuçu - 4 - - 

Bagé Alto Camaquã 2 - - 

Barra do Ribeiro Arroio Velhaco - - 1 

Caçapava do Sul Alto Camaquã 3 1 - 

Cachoeira do Sul Médio Camaquã 3 - 1 

Camaquã Baixo Camaquã-Duro 1 - - 

Canguçu Baixo Camaquã-Duro - - 1 

Dom Feliciano Médio Camaquã - - 1 

Dom Pedrito Alto Camaquã 1 - 1 

Pelotas Arroio Turuçu 4 - - 

Piratini Alto Camaquã - - 1 

Santana da Boa Vista Médio Camaquã 1 - - 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 
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Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul e Pelotas foram os municípios com maior número de re-

gistros (4 óbitos cada). Outros 9 municípios não registraram ocorrências. Entre as DRSAIs, a 

diarreia é a doença de maior incidência. Estas estatísticas apenas parcialmente informam 

acerca da infraestrutura dos serviços de saneamento, pois não são disponibilizados dados 

relacionados às ocorrências que não geraram óbitos, permitindo assim uma avaliação mais 

precisa. 

6.6 Programas de Educação Ambiental 

A educação ambiental é uma importante ferramenta para a melhoria da qualidade ambiental 

da bacia hidrográfica como um todo, influenciamento direta ou indiretamente a qualidade 

dos recursos hídricos. Para a identificação dos programas de educação ambiental existentes 

na bacia do Camaquã, foi enviado um questionário aos órgãos gestores da área de meio 

ambiente de cada município da bacia, questionando a existência de programas ou ações de 

Educação Ambiental. O Quadro 6.22 apresenta o resultado desta busca. Para os municípios 

de Amaral Ferrador, Arambaré, Cachoeira do Sul e São Gabriel não foram encontradas in-

formações e os questionários não foram respondidos. Os municípios de Barão do Triunfo e 

Lavras do Sul não souberam informar. 

Além destes programas e ações municipais, existem também políticas, projetos, planos e 

programas de âmbito federal e estadual relacionados de alguma forma com a educação am-

biental, estes são apresentados no Capítulo 11. 

Quadro 6.22 – Atividades de Educação Ambiental 

Município Programa/Ações EA 

Arroio do Padre Parceria com as escolas, Secretaria de Educação e AFUBRA 

Bagé 

Projeto Municipal Coleta Seletiva. 

Pontos de entrega voluntária de resíduos. 

Identificação das árvores feita pelas escolas. 

Caçapava do Sul 
Parceria com a UNIPAMPA e Associaçao de Catadores – Coleta Seleti-

va 

Camaquã Coleta Seletiva - cooperativa 

Canguçu 

Ação de reciclagem. 

Educação logística reversa, 

Semana da água. 

Palestras nas escolas 

Cerro Grande do Sul Palestras, encontros e campanhas. 

Chuvisca 
Segundo seminário do Meio Ambiente. 

Serviço de geólogo e biólogo 

Cristal 

Projeto Água tratada é saúde. 

A Biblioteca Pública Municipal Luiz Carlos Barbosa Lessa 
mantém o Projeto Reciclar 

Dom Feliciano Não tem programas 
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Município Programa/Ações EA 

Encruzilhada do Sul 
Não tem programas próprios é parceira na regularização de empre-

endimentos de impacto ambiental 

Hulha Negra Criando nas escolas pequenas ações sobre educação ambiental 

Pelotas 

Orientação nas escolas e comunidade entregando mudas de plantas e 
ensinando com plantar. 

Palestras nas escolas e comunidade. 

Núcleo do SANEP -Serviço de saneamento de Pelotas 

Pinheiro Machado 
São ministradas palestras sobre a questão de manejo de resíduos 

sólidos e urbanos, principalmente nas escolas públicas e municipais. 

Piratini Palestras em escolas juntamente com a Secretaria de Educação 

Santana da Boa Vista Não tem programa ainda 

São Jerônimo Resíduos Sólidos 

São Lourenço do Sul 

Programa ambiental no verão- limpeza de bairros. 

Coleta seletiva. 

Ecoponto de lixo eletrônico. 

Horta Ambiental 

Sentinela do Sul 
São realizadas palestras nas escolas para conscientização da 

comunidade 

Tapes 

Calendário de palestras. 

Semana do meio ambiente. 

Conferencia Municipal do Meio Ambiente 

Turuçu Não possui ainda programa ambiental 

 Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã. Fonte: Questionários ou PMSB. 

 

 

 

  



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

135 

7 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUB-

TERRÂNEAS 

7.1 Disponibilidade quantitativa das águas superficiais 

7.1.1 ANÁLISE DO REGIME FLUVIOMÉTRICO 

Uma análise do regime fluviométrico da bacia hidrográfica do Camaquã foi realizada a partir 

dos dados de estações fluviométricas disponíveis no sistema Hidroweb 

(www.hidroweb.ana.gov.br), mantido pela Agência Nacional de Águas (ANA). Esta bacia não 

pode ser considerada intensamente monitorada, pois apenas quatro postos de vazão com 

séries longas o suficiente estão disponíveis para serem analisadas (Quadro 7.1). Nas pró-

ximas fases do plano será proposta uma rede integrada de monitoramento hidrometeoroló-

gico para atender às necessidades do gerenciamento dos recursos hídricos. 

Quadro 7.1 – Postos fluviométricos na bacia do Camaquã analisados 
Código Latitude Longitude Nome do posto Disponibilidade 

87530000 -30,7500 -51,6833 Camaquã I 1980-1986 

87670000 -30,9733 -53,0453 Passo das Carretas 2005-2014 

87590000 -30,9611 -53,4886 Passo do Cação 1980-2008 

87880000 -30,9833 -52,0833 Passo do Sapato 1980-1985 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA).  
 

O Quadro 7.2 mostra o número de falhas e as vazões máxima, média e mínima anual para 

o período compreendido entre 1977 e 1986 no posto fluviométrico Camaquã (87530000). Os 

anos não apresentados na tabela foram excluídos devido ao grande número de falhas no 

período de máximas do ano hidrológico. 

Quadro 7.2 – Resumo das informações do posto fluviométrico 87530000 (Camaquã). 

Ano 
Número de 

falhas 
Qmax anual 

(m³/s) 
Qmed anual 

(m³/s) 
Qmin anual 

(m³/s) 

1977 274 21,7 8,2841 3,6 

1978 4 21,9 7,9888 2,22 

1979 21 21,9 11,398 2,16 

1980 19 22,5 7,868 2,16 

1981 8 22,5 8,2659 2,16 

1982 71 22,5 11,332 2,16 

1983 25 22,1 12,461 2,28 

1984 31 22,2 9,8577 2,51 

1985 63 22,3 11,632 2,16 

1986 313 19,4 8,2133 2,34 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) e Gama Engenharia.  
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Com relação aos dados de vazão, nota-se a existência de um número significativo de falhas. 

No ano de 1986, por exemplo, foram detectadas mais de 300 dias sem informação de vazão. 

Além das falhas, esse posto apresenta um problema na medição de vazões máximas. Como 

pode ser observado, as vazões máximas anuais são praticamente constantes e não excedem 

23 m³/s. Dessa forma, esse posto será utilizado apenas para análise de vazões mínimas.  

O Quadro 7.3 mostra o número de falhas e as vazões máxima, média e mínima anual para 

o período compreendido entre 1995 e 2014 no posto fluviométrico Passo das Carretas 

(87670000). Os anos não apresentados no quadro foram excluídos devido ao grande número 

de falhas no período de máximas do ano hidrológico.  

Quadro 7.3 – Resumo das informações do posto fluviométrico 87670000 (Passo 
das Carretas) 

Ano 
Número de 

falhas 
Qmax anual 

(m³/s) 
Qmed anual 

(m³/s) 
Qmin anual 

(m³/s) 

2005 341 13,72 9,1083 2,29 

2006 26 957 60,246 1,45 

2007 365 -1* -1* -1* 

2008 28 1166,5 158,61 2,5628 

2009 113 3945,6 332,98 15,733 

2010 89 1594,1 116,36 10,794 

2011 0 818,7 82,384 9,0369 

2012 1 1580 83,911 0,94 

2013 17 2260,4 134,09 1,0025 

2014 0 1001,7 227,87 25,581 

*-1 significa falha. Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) e Gama Engenharia.  
 

O posto possui um número significativo de falhas, o que pode dificultar o processo de cali-

bração do modelo hidrológico e, consequentemente, dificultar a obtenção de uma boa repre-

sentação da disponibilidade hídrica da bacia. Nota-se que no ano de 2007 o posto não apre-

sentou nenhuma informação de vazão. No ano 2005 a situação foi praticamente a mesma.  

O Quadro 7.4 mostra o número de falhas e as vazões máxima, média e mínima anual para 

o período compreendido entre 1973 e 2008 no posto fluviométrico Passo Cação (87590000). 

Os anos não apresentados no quadro foram excluídos devido ao grande número de falhas no 

período de máximas do ano hidrológico.  
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Quadro 7.4 – Resumo das informações do posto fluviométrico 87590000 (Passo 
do Cação) 

Ano 
Número de 

falhas 
Qmax anual 

(m³/s) 
Qmed anual 

(m³/s) 
Qmin anual 

(m³/s) 

1973 172 1460 107,43 5,714 

1974 0 1217 57,397 1,46 

1975 0 814 84,511 3,01 

1976 0 908,1 64,192 4,282 

1977 0 1879 138,58 5,21 

1978 0 1592 42,165 2,494 

1979 0 1680 63,977 1,91 

1980 0 1881,1 92,324 2,15 

1981 0 623 43,701 3,634 

1982 238 1410 144 14,85 

1983 0 1568 115,4 0,8884 

1984 0 1711 126,2 1,082 

1985 0 863,9 93,851 1,75 

1986 92 1862,2 111,34 1,99 

1987 115 1470 144,33 5,462 

1988 0 939,2 37,908 2,494 

1989 0 206,7 9,8985 1,19 

1990 0 1440 78,431 0,8568 

1991 309 11,772 2,7734 1,388 

1992 366 -1 -1 -1 

1993 365 -1 -1 -1 

1994 365 -1 -1 -1 

1995 365 -1 -1 -1 

1996 80 236 31,569 2,322 

1997 0 1280 116,91 1,75 

1998 40 1723,6 186,96 7,865 

1999 74 593,2 56,159 1,46 

2000 0 1142,5 110,31 1,388 

2001 169 1378 138,09 1,99 

2002 0 1570,2 194,82 1,16 

2003 65 966,4 131,23 23,7 

2004 81 386 62,485 6,47 

2005 150 781,7 84,923 6,749 

2006 201 441,1 55,117 3,426 

2007 191 280 39,709 3,01 

2008 195 477,2 42,237 1,518 

*-1 significa falha. Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) e Gama Engenharia.  
 
 

Este posto é o que possui o maior período de dados fluviométricos dentro da bacia hidrográ-

fica do Camaquã. Entretanto o posto também possui um número significativo de falhas, o 

que pode dificultar o processo de calibração do modelo hidrológico e, consequentemente, 

dificultar a obtenção de uma boa representação da disponibilidade hídrica da bacia. Como se 

pode observar na tabela, o período entre 1992 e 1995 não possui dados registrados. Além 

desses, outros anos também possuem períodos significativos de falhas, como é o caso dos 

anos 1982, 2001, 2005, 2006, 2007 e 2008.  
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O Quadro 7.5 mostra o número de falhas e as vazões máxima, média e mínima anual para 

o período compreendido entre 1977 e 1985 no posto fluviométrico Passo do Sapato 

(87880001). Os anos não apresentados na tabela foram excluídos devido ao grande número 

de falhas no período de máximas do ano hidrológico. 

O posto fluviométrico Passo do Sapato possui um período razoável de dados e poucas falhas.  

Quadro 7.5 – Resumo das informações do posto fluviométrico 87880001 (Passo 
do Sapato) 

Ano 
Número de 

falhas 
Qmax anual 

(m³/s) 
Qmed anual 

(m³/s) 
Qmin anual 

(m³/s) 

1977 20 169 37,801 1,68 

1978 22 141 12,313 0,94 

1979 33 165 18,495 0,94 

1980 2 152 24,522 0,94 

1981 0 136 15,709 1,1 

1982 14 140 28,634 0,94 

1983 0 165 30,598 2,02 

1984 1 189 34,059 1,68 

1985 48 147 30,721 1,19 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) e Gama Engenharia.  
 

7.1.2 REGIONALIZAÇÃO DA VAZÃO  

O método de regionalização adotado compreendeu a aplicação do modelo MGB-IPH para a 

obtenção das vazões na bacia em múltiplos trechos de rio, que posteriormente serão as uni-

dades hidrológicas adotadas para a realização de balanço de disponibilidade hídrica da bacia 

e para a modelagem da qualidade das águas dos rios. Essa metodologia é especialmente 

interessante nas condições da bacia hidrográfica do Camaquã, onde existem poucos dados 

disponíveis. Além disso, o uso de um modelo hidrológico distribuído permite a representação 

da bacia de uma forma detalhada espacialmente, considerando diversos trechos de rios, o 

que facilita o entendimento dos possíveis pontos críticos, ou “gargalos”, em relação às dis-

ponibilidades quantitativas e qualitativas de água.  

Três níveis de divisão dos dados espaciais podem ser adotados para aplicação do modelo 

MGB-IPH: a bacia; as sub-bacias; e as minibacias. A bacia é a área total que será represen-

tada no modelo hidrológico, ou seja, a área da bacia hidrográfica do Camaquã. As minibacias 

são as menores unidades em que a bacia é dividida, para as quais será feita a regionaliza-

ção, e constitui a discretização da área da bacia para aplicação do modelo hidrológico MGB-

IPH. As sub-bacias são unidades maiores do que as minibacias e menores do que a bacia, 

que podem ser utilizadas para a definição de valores de parâmetros do modelo hidrológico e 

para os procedimentos de calibração/validação. 
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Os locais onde serão disponibilizadas informações de vazões serão as minibacias, para as 

quais serão feitas a regionalização de vazões, ou seja, para cada minibacia será gerada uma 

séria de vazões regionalizadas pelo modelo. Para a discretização utilizou-se informações to-

pográficas da bacia provenientes do Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido do levanta-

mento por sensoriamento remoto denominado do SRTM (Shuttle Radar Topography Missi-

on). 

A definição do período de calibração e verificação do modelo hidrológico para o período atual 

foram realizadas com base na disponibilidade de dados de precipitação e vazão, bem como 

nas características destes dados. O período escolhido para a calibração do modelo hidrológi-

co foi o compreendido entre os anos de 1981 e 2014, totalizando cerca de 30 anos com da-

dos fluviométricos disponíveis e com os quatro postos fluviométricos existentes com dados 

úteis sendo utilizados na calibração. Já para a validação foi escolhido o período compreendi-

do entre os anos de 1973 e 1980, totalizando 8 anos com dados fluviométricos disponíveis e 

três dos quatro postos fluviométricos existentes com dados úteis sendo utilizados na valida-

ção. 

É importante observar que dentro de todo o período utilizado para calibração e validação dos 

resultados do modelo não houve alteração do regime hidrológico na bacia, de forma que 

escolher um período mais recente para calibração e um mais antigo para a validação não 

traz nenhum prejuízo devido à semelhança de regime entre eles. 

O modelo MGB-IPH representou as curvas de permanência nos postos fluviométricos de for-

ma aceitável, com valores simulados próximos dos valores observados. Na maioria dos pon-

tos analisados o modelo conseguiu reproduzir de forma satisfatória a variabilidade das va-

zões representadas pelos seus hidrogramas observados. Os melhores resultados foram en-

contrados no posto 87590000 (Passo do Cação, no rio Camaquã), que também é o posto 

que possui a série histórica mais longa. Nos demais postos, apesar das séries serem mais 

curtas, os resultados também foram satisfatórios. 

Quando à validação dos dados, o modelo MGB-IPH teve um desempenho similar ao período 

de calibração, com exceção do posto 87530000. Todavia, este último posto não possui dados 

completamente confiáveis, pois quando as vazões são maiores que 25m³/s eles sempre 

apresentam falhas. Por outro lado, os valores de baixas vazões são especialmente bem re-

presentados pelo modelo neste posto. 
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7.1.3 RESULTADO 

Os resultados das análises são apresentados na forma de disponibilidade hídrica na rede de dre-

nagem superficial e armazenada em açudes. Também, são apresentados os eventos de cheias e 

de secas na bacia do Camaquã de acordo com os registros da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil. 

7.1.3.1 Disponibilidade hídrica na rede de drenagem superficial 

Os resultados da regionalização são apresentados de forma espacialmente distribuída na 

bacia na Figura 7.1 que apresenta os resultados espacializados para as vazões com 90% de 

permanência (Q90). O Quadro 7.6 apresenta uma síntese do mapa da Figura 7.1, mos-

trando valores de Q90 calculada para pontos de interesse. 

Quadro 7.6 – Valores de Q90 calculada para pontos de interesse 
UPGRH Corpo hídrico Descrição Q90  (m³/s) 

Alto Camaquã 

Arroio das Lavras   jusante Lavras do Sul 0,13 

Arroio Camaquã Chico   foz 2,02 

Rio Camaquã   foz Alto Camaquã 10,04 

Médio Camaquã 

Arroio Sutil   jusante Dom Feliciano 1,24 

Arroio Olaria   jusante Santana da Boa Vista 0,24 

Arroio Ladrão   jusante Amaral Ferrador 1,95 

Rio Camaquã   foz Médio Camaquã 41,77 

Arroio Pantanoso   jusante captação Canguçu 0,21 

Arroio Turuçu 

Arroio São Lourenço   jusante São Lourenço do Sul 1,17 

Arroio Turuçu   jusante Turuçu 3,71 

Arroio Turuçu   foz 4,17 

Baixo Camaquã- 
Duro 

Arroio Duro   jusante Chuvisca 0,51 

Arroio Duro   jusante Camaquã 29,71 

Rio Camaquã   jusante Cristal 45,15 

Rio Camaquã   foz 54,73 

Arroio Velhaco 

Arroio da Toca   jusante Cerro Grande do Sul 1,46 

Arroio Teixeira   jusante Sentinela do Sul 0,16 

Arroio Teixeira   foz 0,57 

Arroio Capivari   foz 1,10 

Arroio Tigre   jusante Reservatório 1,20 

Arroio Velhaco   foz 4,22 

Arroio Velhaco 

Arroio da Toca   jusante Cerro Grande do Sul 1,46 

Arroio Teixeira   jusante Sentinela do Sul 0,16 

Arroio Teixeira   foz 0,57 

Arroio Capivari   foz 1,10 

Arroio Tigre   jusante Reservatório 1,20 

Arroio Velhaco   foz 4,15 

Legenda: 0 - 1 1,01 - 5 5,01 - 10 10,01 - 25 25,01 - 45 45,01 - 60 

Fonte: Gama Engenharia.  
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7.1.3.2 Disponibilidade hídrica armazenada em açudes 

A área irrigada com arroz no Rio Grande do Sul é suprida de água por milhares de pequenos 

e médios reservatórios construídos ao longo dos últimos 100 anos, localizados, em geral, no 

interior de suas propriedades. Anualmente, eles se enchem no inverno-primavera, para su-

prir as áreas irrigadas a partir de novembro. 

Com vistas a determinar as características de reservação de água na bacia hidrográfica do 

Camaquã, foi adotado o procedimento descrito na sequência: 

• A partir do banco de dados do ICA (Sistema de Informação, Cidadania e Ambien-

te) foi avaliada a quantidade e o perfil da reservação de água na bacia (volume 

acumulado). Como resultado foi obtida uma quantidade total de 728 açudes ca-

dastrados, totalizando um volume acumulado de cerca de 150 hm³ (foi desconsi-

derado o reservatório do arroio Duro, devido ao fato do mesmo possuir caracte-

rísticas diferentes dos demais açudes da bacia); 

• Foi realizado mapeamento de espelhos de água, com área a partir de 2 ha (a par-

tir da classificação de imagem de satélite Landsat 8), sendo determinadas as 

áreas de açude identificados. Como resultado, obteve-se 1.104 açudes, com área 

alagada total de 16.700 ha. Vale destacar o número elevado de açudes, tanto em 

termos absolutos, como relativos aos cadastrados; 

• Com o objetivo de cruzar as duas informações (cadastro do ICA e mapeamento 

dos espelhos de água), plotou-se num mapa os pontos e os açudes e, por rela-

ções de proximidade, associou-se as duas feições. O objetivo disso é estabelecer 

regra para a conversão de áreas alagadas em volumes acumulados, expandindo o 

conhecimento da capacidade de reservação para os açudes mapeados, mas não 

cadastrados, e também refinar as informações do cadastro do ICA. 

Estimou-se um volume de água armazenado em açudes em cada minibacia da bacia do Ca-

maquã. O volume total armazenado foi de 235,85 hm³, distribuídos na bacia de acordo com 

a Figura 7.2.  Estes volumes serão considerados como os disponíveis para o suprimento das 

áreas irrigadas na bacia, a cada ano. 
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7.1.3.3 Eventos de cheias e seca na bacia 

A seguir são apresentados os eventos de emergência/calamidade pública registrados pela 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para os municípios da bacia do Camaquã den-

tro de período de 1970 e 2015. Somente os eventos estiagem, seca, alagamento, enxurrada 

e inundação, relacionados à disponibilidade de água, foram analisados. No registro do banco 

de dados da Defesa Civil a discretização é feita por município. Todos municípios inseridos, 

mesmo que parcialmente na bacia, com sede dentro ou fora desta, foram incluídos na análi-

se. Alguns eventos apresentados podem ter ocorrido fora da bacia. 

A Figura 7.3 apresenta a totalidade de eventos registrados pelo município da bacia pela 

Secretaria Nacional de Defesa Civil, dados de 1970 a 2014. Pode-se observar que a quanti-

dade de registros se divide quase que igualmente entre eventos de déficit (estiagem e seca) 

e superávit hídrico (inundações, enxurradas e alagamentos). Se analisados por trimestre 

pode-se observar a evolução dos registros ao longo do ano e alteração de suas característi-

cas (Figura 7.4 e Figura 7.5). No 1º trimestre os registros de déficit são a grande maioria, 

no 2º semestre os eventos de déficit e superávit se equilibram, dividindo-os praticamente em 

metade para cada um. No 3º e 4º semestres os eventos de superávit são predominantes. 

 
Figura 7.3 – Eventos registrados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (1970-2014) 
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Figura 7.4 – Eventos registrados separados por trimestre (1º e 2º trimestre) 

 

 
Figura 7.5 – Eventos registrados separados por trimestre (3º e 4º trimestre) 

Quando analisados por UPGRH (Figura 7.6, Figura 7.7 e Figura 7.8) observa-se a leve 

predominância à estiagem e seca em relação aos demais para o Alto Camaquã. Descendo a 

bacia, para o Médio e Baixo Camaquã, esta predominância vai diminuindo levemente. Para 

municípios que fazem parte da bacia do Arroio Velhaco os eventos de déficit têm importância 

reduzida. Para os municípios que fazem parte da bacia do Arroio Turuçu tanto o déficit e 

superávit tem importância semelhante. 
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,  
Figura 7.6 – Eventos registrados por UPGRH – Alto Camaquã e Médio Camaquã. 

 
Figura 7.7 – Eventos registrados por UPGRH Baixo Camaquã-Duro e Arroio Velha-

co. 

 
Figura 7.8 – Eventos registrados por UPGRH do arroio Turuçu. 

A disrupção de serviços e de infraestrutura viária na bacia devido às chuvas intensas é co-

mum, causando o bloqueio de vias e desabamento de ponte. Pode-se citar como exemplo a 

queda de ponte na BR-116 em 10/03/2011 em Turuçu e São Lourenço); o bloqueio de aces-

sos à BR-116 em Arambaré e desabamento de ponte em Camaquã em 19/09/2012; a inter-

rupção da BR-116 em Sentinela do Sul em 13/01/2014; o bloqueio da BR-116 em Tapes em 
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29/06/2014, a queda de ponte em 19/01/2015 (Tapes e Arambaré) e o bloqueio de pontos 

BR-116 em Barra do Ribeiro e Tapes em 28/05/2015. 

7.1.4 MAPEAMENTO DE ÁREAS COM MAIORES RISCOS DE ESCASSEZ E CHEIAS 

Para a determinação das áreas com maiores riscos de escassez e cheias na bacia do Cama-

quã recorreu-se à determinação de indicadores hidrológicos para estas situações. A estimati-

va de valores hidrológicos característicos está sujeita as mais variadas incertezas dos dados 

hidrológicos e nas indefinições dos locais sem dados. A partir dos dados gerados com a regi-

onalização das vazões para os rios da bacia do Camaquã, foram calculados dois índices suge-

ridos por TUCCI e MENDES, 2006. 

Índice de estiagem 

Para a determinação de áreas com maiores riscos de escassez, foi utilizada uma relação da 

curva de permanência definida por: 

𝑟𝑐𝑝95 =
𝑄95

𝑄𝑚
 

Onde: 

𝑄95: vazão de 95% da curva de permanência em m³/s; 

𝑄𝑚: vazão média de longo período em m³/s. 

Esta relação indica a variação da vazão em período de estiagem em cada trecho rio. Quanto 

menor é este valor, maior é esta variação, indicando que o rio possui baixa capacidade de 

regularização natural, ou seja, maior risco de escassez. A espacialização do cálculo deste 

índice pode ser visualizada no mapa da Figura 7.9. O mapeamento sugere que as áreas 

mais altas da bacia, principalmente nos municípios de Bagé e Lavras do Sul, são as que pos-

suem maior risco de estiagem, e que as áreas mais baixas da bacia possuem menos risco de 

sofrer este fenômeno. Isto é consistente, principalmente quando se pensa no uso intensivo 

das águas para irrigação na região baixa da bacia, pois isso não ocorreria em locais onde as 

estiagens são frequentes. Os problemas em relação à quantidade de água que ocorrem na 

parte baixa da bacia decorrem principalmente do uso indiscriminado da água, e não pela 

falta de disponibilidade. Alguns rios de cabeceira espalhados por toda a bacia geraram índi-

ces de alto risco de estiagem, into pode estar relacionado ao caráter intermitente de alguns 

destes rios, ou a distorções devido aos baixos valores de vazão.  
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Índice de enchente 

Para a determinação de áreas com maiores riscos de cheias, foi utilizada uma relação conhe-

cida como índice de enchente, calculada através da seguinte equação: 

𝑟100 =
𝑄100

𝑄𝑚𝑐
 

Onde: 

𝑄100: vazão de 100 anos de tempo de retorno em m³/s, geralmente representa o limite su-

perior da faixa de inundação ribeirinha; 

𝑄𝑚𝑐: vazão média de enchente em m³/s, representa o tempo de retorno da ordem de 2 

anos, que corresponde aproximadamente à cota limite do leito menor de rios aluvionares. 

Esta relação indica relação de vazões entre a capacidade de escoamento do leito menor do 

rio e a capacidade de escoamento do leito limite de inundação do vale. Quanto maior o valor 

deste índice, maior o risco de cheias. A espacialização do cálculo deste índice pode ser visua-

lizada no mapa da Figura 7.10. Este mapeamento indica que as áreas mais baixas da bacia, 

nas regiões dos municípios de Tapes, Arambaré, São Lourenço e Turuçu, são as que possu-

em maior risco de cheias, e que as áreas mais altas da bacia possuem menos risco de sofrer 

este fenômeno. Isto é consistente com a percepção da sociedade da bacia de que as áreas 

baixas são as que mais sofrem com as cheias. Algumas distorções podem ocorrer neste tipo 

de análise, principalmente em rios de cabeceira, onde as vazões são muito baixas. 
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7.2 Disponibilidade qualitativa das águas superficiais 

O diagnóstico da qualidade dos corpos hídricos superficiais da bacia hidrográfica do Cama-

quã foi elaborado a partir de visita a bacia, do levantamento das informações bibliográficas 

disponíveis, de dados existentes de monitoramento da qualidade das águas superficiais da 

região (incluindo os das campanhas de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos da 

bacia). Ao final é apresentada síntese integradora das diversas análises. 

7.2.1 VISITA A CAMPO 

Entre os dias 05 e 07 de janeiro de 2015, foi realizada uma visita de reconhecimento à bacia 

hidrográfica do Camaquã, por parte da equipe que está desenvolvendo este diagnóstico. 

Percorreu-se a bacia, com o intuito de obter uma visão real dos principais cursos de água da 

bacia. Percorreu-se às sub-bacias dos principais cursos de água (rio Camaquã, e arroios, 

Teixeira, Velhaco, Duro, São Lourenço e Turuçu). Além da visão geral sobre as mesmas, 

buscou-se inspecionar os pontos de monitoramento existentes (ANA e FEPAM), e pontos de 

captação da água para abastecimento (águas superficiais). Na medida em que os acessos 

permitiram, buscou-se seguir ao longo dos cursos de água de interesse. Um relato detalhado 

desta visita é apresentado no Anexo 11.6 do Relatório de Diagnóstico da Bacia (RT3). 

7.2.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

No estudo de LAYBAUER e BIDONE (1998) foi constatada a contaminação por metais pesa-

dos na parte alta da bacia da bacia do Camaquã. No município de Lavras do Sul foram de-

tectados locais com contaminação residual por mercúrio, cuja concentração atingiu 5220 

ng/g em amostra de sedimento de fundo de lago contendo antigos rejeitos de beneficiamen-

to de ouro. Essa contaminação localizada, mas persistente, não atingiu os sedimentos sus-

pensos e as águas superficiais das drenagens próximas, que apresentaram valores médios 

de Hg dentro dos limites para classe 2 do CONAMA (Resolução 20/86, substituída pela 

357/2005). No município de Caçapava do Sul, em Minas do Camaquã, a sub-bacia do Arroio 

João Dias apresentou contaminação residual por cobre com concentrações que atingiram até 

10724 mg/kg na fração silto-argilosa de sedimentos suspenso, enquanto as águas superfici-

ais, no trecho impactado pela mineração, superaram o valor limite para classe 2 do CONAMA 

em 100% das amostragens realizadas. Estes resultados indicaram ser esta uma das sub-

bacias mais críticas quanto à contaminação por Cobre em todo o Estado do RS. 
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HAASE et al (2003), avaliaram os dados de qualidade das águas superficiais da região costei-

ra do Estado do Rio Grande do Sul, monitorada pela FEPAM, no período de 1992 a 2002. 

Especificamente, na área da bacia hidrográfica do Camaquã, foram reportados problemas no 

arroio São Lourenço a 1 km da foz (OD, pH, coliformes termotolerantes, nitrogênio, fósforo e 

mercúrio), no rio Camaquã em Cristal (coliformes termotolerantes, e chumbo), no arroio 

Velhaco junto a sua foz (pH), e no arroio Turuçu junto a ponte na BR116 (coliformes termo-

tolerantes e chumbo). 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do RS (ECOPLAN, 2007), caracteriza a bacia hidrográ-

fica do Camaquã como em situação de alerta, apresentando sérios problemas, relacionados 

com o uso das águas superficiais, tanto em termos de quantidade como de qualidade. Esta 

situação de alerta, é indicação de quando há situação limite de conformidade entre a quali-

dade das águas e seus usos; qualidade Regular em termos de IQA; ou médio índice de bal-

neabilidade. Em termos de balneabilidade, 25% dos pontos de monitoramento na bacia, fo-

ram considerados impróprios para banho, o que indica problemas de qualidade das águas, 

principalmente perto dos centros urbanos, onde a falta de soluções adequadas de sanea-

mento acaba sendo determinante. Foram identificados como conflitos pelo uso da água, os 

problemas com assoreamento, desmatamento e contaminação por atividades minerárias 

inadequadamente desenvolvidas. Além disso, é mencionada a elevada demanda de água no 

verão para a irrigação das lavouras de arroz, na parte baixa da bacia. 

FRÓES e KARAM (2007) estudaram a situação da sub-bacia do arroio Duro. Os principais 

conflitos identificados dizem respeito ao uso do solo, a montante da barragem, com o com-

prometimento da disponibilidade de água, para uso a jusante, em quantidade e qualidade. A 

maioria das áreas críticas situa-se na parte leste da bacia, mais fragilizada ambientalmente. 

A parte oeste encontra-se melhor preservada, apresentando, por outro lado, áreas subutili-

zadas do ponto de vista agrícola. Em certas áreas é visível a degradação de matas ciliares 

em alguns municípios (Piratini e Canguçu). 

Com relação a este último aspecto, DE SOUZA (2008) indica que a ocupação das zonas cilia-

res da bacia ocorre, prioritariamente, nas porções do médio e baixo rio Camaquã, nos muni-

cípios de Encruzilhada do Sul, Canguçu, Amaral Ferrador, Cristal, São Lourenço do Sul e Ca-

maquã, onde o relevo é mais plano, propiciando a ocupação agrícola das margens dos cur-

sos de água. É importante destacar a ocupação, por atividades agrícolas, das margens e 

ilhas componentes do delta da foz do rio Camaquã, área de relevante interesse ambiental. 
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Além disso, a bacia hidrográfica do Camaquã sofre pressão pela silvicultura, com a presença 

de plantios de Acácia sp. e Eucalyptus sp. das empresas VCP e Tanagro, entre outras. 

Conforme o Relatório Parcial - Análise de Metais Água, Sedimentos e Peixes, preparado pela 

TERRA AMBIENTAL (2012), apresentou os resultados obtidos durante as campanhas do pri-

meiro trimestre de monitoramento da ictiofauna realizada para análise de metais em água 

superficial, sedimentos e fígado e músculos de peixes do Arroio Velhaco. Os resultados reve-

laram que não foi registrada contaminação de metais pesados em água superficial e sedi-

mentos em todos os pontos amostrais, porém foram encontrados metais pesados (Arsênio, 

Chumbo, Cobre e Mercúrio) em amostras de tecidos de peixes dos 6 pontos amostrais. Estes 

resultados são atribuídos, tentativamente, à contaminação de fertilizantes e agrotóxicos de 

lavouras de arroz e de legumes, que são encontrados próximos aos pontos de amostragem.  

7.2.3 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS EXISTENTES 

7.2.3.1 Dados da ANA 

Foram encontrados 73 postos fluviométricos na bacia do Camaquã no portal Hidroweb 

(http://hidroweb.ana.gov.br/) da Agência Nacional de Água (ANA), sendo que um apresenta 

32 datas de dados e o outro 23. Os parâmetros levantados (não em todas as datas) eram 

OD, pH e condutividade elétrica. Decidiu-se não utilizar os dados destas duas estações de 

amostragem, por não trazerem contribuição relevante ao conhecimento do problema obtido 

a partir dos programas de monitoramento da FEPAM e da campanha de campo. 

7.2.3.2 Dados da FEPAM 

O portal da FEPAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) do Estado do Rio Grande do Sul, em 

que são disponibilizadas as informações acerca da qualidade de água. São dois os programas de 

monitoramento da FEPAM: Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas e o Projeto 

Balneabilidade. 

Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas 

A FEPAM possui uma rede de monitoramento da qualidade da água na região hidrográfica do 

Camaquã, que abrange 10 pontos de amostragem de águas superficiais. O período de moni-

toramento considerado nesta análise vai de 2002 a 2013, com amostragens semestrais, ca-

racterizando período chuvoso e de seca. Foram analisados os seguintes parâmetros de quali-

dade da água: temperatura da água, turbidez, sólidos suspensos totais, salinidade, conduti-

vidade da água, cloretos, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogê-
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nios de nitrito, de nitrato, amoniacal, orgânico e nitrogênio total de Kjedahl, orto-fosfato, 

fósforo total, coliformes termotolerantes, cádmio, chumbo, cobre, ferro, mercúrio, níquel e 

zinco.  

Observa-se que não foi possível utilizar as concentrações verificadas para o cobre, uma vez 

que para fins da classificação CONAMA 357/2005, utiliza-se o cobre dissolvido, e as determi-

nações realizadas no Programa de Monitoramento das Águas da FEPAM, são de cobre total. 

Se observarmos as concentrações de cobre total que aparecem nos pontos de monitoramen-

to da FEPAM, constata-se que estas podem ser determinantes na definição da classe resul-

tante. Dependendo do percentual a ser considerado como dissolvido, muito provavelmente 

este parâmetro iria causar classes 3, algumas vezes, e 4 na maior parte das vezes, em diver-

sos pontos da bacia. Assim, sugere-se que a FEPAM leve em consideração esta observação, 

e passe a analisar cobre dissolvido no futuro. 

No Quadro 7.7 são apresentadas as localizações dos pontos de monitoramento da FEPAM 

na região hidrográfica do Camaquã. 

Quadro 7.7 – Localização dos pontos de monitoramento de águas superficiais, da 
rede de monitoramento da FEPAM da região hidrográfica do Camaquã 
Pontos Municípios Corpos Hídricos Descrições Coordenadas 

GER 59 Lavras do Sul 
Arroio Lavras do 

Sul 
Foz do arroio Lavras do 

Sul 
30o 50’ 06,95’’ S  
53o 48’ 53,83’’ O 

GER 57 Caçapava do Sul Rio Camaquã Ponte da BR 153 
30o 51’ 45,71’’ S  
53o 37’ 00,06’’ O 

GER 60 Caçapava do Sul Arroio João Dias Foz do arroio João Dias 
30o 57’ 52,48’’ S  
53o 25’ 04,46’’ O 

GER 58 
Santana da Boa 

Vista 
Rio Camaquã Ponte da BR 392 

30o 58’ 25,61’’ S  
53o 02’ 48,46’’ O 

GER 55 Camaquã Arroio Sutil Ponte da RS 354 
30o 51’ 55,11’’ S  
52o 06’ 37,73’’ O 

GER 53 Cristal Rio Camaquã Ponte da BR 116 
31o 00’ 41,46’’ S  
52o 03’ 10,19’’ O 

GER 51 Camaquã Rio Camaquã Balsa da Pacheca 
31o 07’ 34,52’’ S  
51o 47’ 19,68’’ O 

GER 52 Arambaré Arroio Arambaré Foz do arroio Arambaré 
30o 54’ 36,56’’ S  
51o 29’ 45,57’’ O 

GER 49 Turuçu Arroio Turuçu Ponte da BR 116 
31o 24’ 39,47’’ S  
52o 10’ 06,08’’ O 

GER 50 São Lourenço do Sul 
Arroio São Lou-

renço 
Foz do arroio São Lou-

renço 
31o 22’ 27,30’’ S  
51o 58’ 00,26’’ O 

Fonte: FEPAM. 
 

Para resumir os resultados, foi realizada uma síntese utilizando-se das classes da resolução 

CONAMA 357/2005. Ressalta-se que o objetivo foi tão somente sintetizar o resultado de vá-
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rios parâmetros num número só, de fácil entendimento, não se pretende inferir a partir daí, 

nem a classe oficial do rio, e muito menos o enquadramento a ser proposto.  

O Anexo 11.9 apresenta os Dados do Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas 

da FEPAM e a classificação dos parâmetros em cada evento amostral em relação às classes 

de uso da água do CONAMA 357/2005. Ao final, a cada evento amostral foi atribuída uma 

classe. A Figura 7.11 apresenta mapa contendo as frequências de ocorrência de classes do 

CONAMA nos eventos amostrais em cada ponto de monitoramento da FEPAM. Da Figura 

7.12 à Figura 7.15 são apresentadas as frequências de classes do CONAMA para os parâ-

metros DBO, Oxigênio Dissolvido, coliformes termotolerantes e fósforo dissolvido.   
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No Anexo 1 deste relatório (item 15.1) são apresentados os limites de detecção dos parâme-

tros não detectados nas análises das amostras campanhas de qualidade da FEPAM.  

Pode-se observar um predomínio de águas com classes 1 e 2 em todos os pontos, a exceção 

do ponto GER 50 (foz do arroio São Lourenço), onde predominam as classes 3 e 4. A maioria 

das amostras foram de águas doces, porém foram verificadas duas amostras no mesmo pon-

to, GER 50, com características de águas salobras. 

Os principais parâmetros causadores de inconformidades foram em ordem de importância o 

fósforo total, os coliformes termotolerantes, a turbidez e o oxigênio dissolvido (OD). No en-

tanto, há de destacar-se que mercúrio e zinco apareceram como causadores de classe 3, 

respectivamente, em uma amostra do ponto GER 52 (na foz do arroio Velhaco, em Aramba-

ré), e outra do ponto GER 53 (no rio Camaquã, sob a ponte da BR116, em Cristal). 

Projeto Balneabilidade 

A FEPAM mantém o Projeto Balneabilidade, que tem por objetivo monitorar durante o verão a 

qualidade das águas dos balneários do Rio Grande do Sul, de modo a informar à população so-

bre a situação da qualidade das águas visando condições favoráveis para o banho. Os parâme-

tros utilizados para classificação da balneabilidade são: coliformes termotolerantes ou Escherichia 

Coli. O Quadro 7.8 apresenta os locais monitorados na bacia do Camaquã. O código do ponto, 

não é o da FEPAM, foi desenvolvido somente para este trabalho. Na Figura 7.17 é apresentado 

mapa de localização dos mesmos. 

Quadro 7.8 – Lista de pontos de monitoramento do Projeto Balneabilidade da FEPAM 
Ponto Município Corpo Hídrico Descrição Coordenadas  

BAL01 Arambaré Laguna dos Patos Jusante da foz do arroio Velhaco 
30o54’42,73’’S 
51o29’ 5,25’’O 

BAL02 Cristal Rio Camaquã 
Camping Municipal (Ponte na 

BR116) 
30o0’33,33’’S 
52o3’6,69’’O 

BAL03 Tapes Laguna dos Patos 
Camping dos Pinheirais (montante 

da foz do arroio Velhaco) 
30°39’2,30”S 

51°23’10,05”O 

BAL04 Tapes Laguna dos Patos 
Pontal de Tapes (jusante da foz do 

arroio Velhaco) 
30°39’46,94”S 
51°23’20,04”O 

BAL05 
São Lourenço 

do Sul 
Laguna dos Patos 

Camping Municipal (jusante da foz 
do arroio São Lourenço) 

31°22’41,54”S 
51°58’8,77”O 

BAL06 
São Lourenço 

do Sul 
Laguna dos Patos 

Praia da Barrinha (montante do 
arroio São Lourenço) 

31°21’43,91”S 
51°57’46,40”O 

BAL07 
São Lourenço 

do Sul 
Laguna dos Patos 

Praia das Nereidas (montante do 
arroio São Lourenço) 

31°22’35,64”S 
51°57’26,11”O 

BAL08 
São Lourenço 

do Sul 
Laguna dos Patos 

Praia das Ondinhas (montante do 
arroio São Lourenço) 

31°22’41.07”S 
51°57’46.81”O 
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A análise da balneabilidade foi realizada conforme a resolução CONAMA 274/2000, a partir 

de coletas de amostras realizadas entre sexta e domingo, dias de maior frequência de ba-

nhistas. Segundo esta resolução, baseada principalmente nos parâmetros coliformes termo-

tolerantes ou Escherichia coli, as águas serão consideradas: 

a) PRÓPRIAS – Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 

5 semanas anteriores, no mesmo local, houver, no máximo 1.000 coliformes termotolerantes 

ou 800 Escherichia coli por 100 mililitros; ou 

b) IMPRÓPRIAS – Quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últi-

mas 5 semanas anteriores, no mesmo local, os resultados das análises forem superiores a 

1.000 Coliformes Termotolerantes ou 800 Escherichia coli por 100 mililitros, ou quando o 

valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes  

Decidiu-se utilizar nessa análise, somente Escherichia coli, devido a maior disponibilidade de 

dados, resultando no gráfico da Figura 7.16, que demonstra a permanência no tempo das 

condições de balneabilidade. No Anexo 11.10 do Relatório de Diagnóstico da Bacia (RT3), 

são colocados dos dados brutos utilizados. 

 
Figura 7.16 – Permanência no tempo da Balneabilidade 
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Figura 7.17 – Pontos de monitoramento do Projeto Balneabilidade da FEPAM 

Todos os 8 pontos de monitoramento foram considerados impróprios para banho, em algum 

momento durante o período de tempo coberto (2003 a 2015). Com exceção dos pontos, 

BAL01 (Arambaré), BAL07 (Praia das Nereidas – São Lourenço do Sul) e BAL08 (Praia das 

Ondinhas – São Lourenço do Sul), todos os demais apresentaram falta de balneabilidade 

acima de 40% do tempo, chegando a preocupantes 66,67% das vezes, no caso do ponto 

BAL04, em Tapes. 
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Esta análise suporta a observação de que a qualidade das águas sofre consideravelmente 

por causa da falta de saneamento adequado, com o consequente lançamento de esgotos 

cloacais, sem tratamento, na drenagem dos cursos de água. 

7.2.3.3 Campanhas de monitoramento 

De forma a complementar este diagnóstico, foram previstas duas campanhas de campo, 

para aquisição de dados primários de qualidade das águas superficiais desta bacia. Neste 

relatório são apresentados os resultados relativos as duas campanhas realizadas, sendo a 

primeira em março de 2015 e a segunda em dezembro de 2015. 

Na campanha de março, a distribuição dos pontos de amostragem na bacia foi realizada ob-

jetivando-se a complementação dos dados existentes, conforme preconizado no termo de 

referência deste trabalho, sendo alocados 21 pontos de amostragens na bacia hidrográfica 

do Camaquã apresentados no Quadro 7.9 e na Figura 7.18. Na segunda campanha, foram 

realizadas amostragens nos mesmos locais. 

As coletas da 1ª campanha ocorreram em situação de estiagem e as coletas da 2ª campa-

nha foram realizadas em situação de normalidade hídrica. As amostras foram analisadas no 

laboratório Bioensaios Análises e Consultoria Ambiental, certificado pela FEPAM, em Porto 

Alegre. 

Quadro 7.9 – Localização dos pontos de amostragens de águas superficiais nos 
corpos hídricos da região hidrográfica do Camaquã 
Pontos Município Corpos Hídricos Descrição Coordenadas  

CAM 1 Lavras do Sul Arroio das Lavras Montante de Lavras do Sul 
30º48’49,50’’ 
53º55’01,29’’ 

CAM 2 Lavras do Sul 
Arroio Camaquã 

Chico 
Montante da confluência com rio 

Camaquã 
30º54'17,62'' 
53º49'13,06'' 

CAM 3 
Caçapava do 

Sul 
Rio Camaquã Jusante da ponte sobre a BR 153 

30º52’54,21’’ 
53º35’52,82’’ 

CAM 4 
Caçapava do 

Sul 
Arroio João Dias Montante de Minas do Camaquã 

30º53’44,69’’ 
53º25’32,43’’ 

CAM 5 Canguçu Rio Camaquã Montante de Amaral Ferrador 
30º54’49,64’’ 
52º27’11,32’’ 

CAM 6 
Amaral Ferra-

dor 
Rio Camaquã Amaral Ferrador 

30º53’02,60’’ 
52º14’59,52’’ 

CAM 7 Dom Feliciano Arroio Sutil Ponte sobre RS 350 
30º41’46,59’’ 
52º03’36,14’’ 

CAM 8 Cristal Rio Camaquã 
Montante da confluência com 

Arroio Sutil 
30º55’40,06’’ 
52º06’26,22’’ 

CAM 9 Cristal Rio Camaquã Cristal - ponte sobre BR 116 
31º00’39,40’’ 
52º03’06,40’’ 

CAM 10 Camaquã Rio Camaquã Foz 
31º14’11,47’’ 
51º46’36,35’’ 
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Pontos Município Corpos Hídricos Descrição Coordenadas  

TUR 1 Turuçu 
Arroio Turuçu ou 

Grande 
Turuçu - Ponte sobre BR 116 

31º24’39,35’’ 
52º10’05,90’’ 

TUR 2 Turuçu 
Arroio Turuçu ou 

Grande 
Foz 

31º30’18,63’’ 
52º01’59,02’’ 

DUR 1 Camaquã Arroio Duro Centro do Reservatório do Duro 
30º48’59,50’’ 
51º50’51,47’’ 

DUR 2 Camaquã Arroio Duro Jusante do Reservatório do Duro 
30º49’30,22’’ 
51º50’33,07’’ 

DUR 3 Camaquã Arroio Duro Camaquã - ponte sobre BR 116 
30º52’17,90’’ 
51º48’27,70’’ 

VEL 1 
Cerro Grande 

do Sul 
Arroio Velhaco 

Ponte sobre a estrada Tiririca 
Data dos Tavares 

30º33’44,76’’ 
51º46’31,07’’ 

VEL 2 
Cerro Grande 

do Sul 
Arroio Velhaco Jusante de Cerro Grande do Sul 

30º36’49,06’’ 
51º44’02,73’’ 

VEL 3 Arambaré Arroio Velhaco Jusante da BR 116 
30º50’22,77’’ 
51º31’44,34’’ 

VEL 4 Arambaré Arroio Velhaco Foz - Arambaré 
30º54’38,98’’ 
51º29’41,06’’ 

TEI 1 
Sentinela do 

Sul 
Arroio Teixeira Jusante de Sentinela do Sul 

30º37’13,42’’ 
51º33’18,49’’ 

TEI 2 Tapes Arroio Teixeira Foz - Tapes 
30º40’02,56’’ 
51º23’31,63’’ 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

Os resultados das análises realizadas nos 21 pontos monitorados nas duas campanhas são 

apresentados no Anexo 2 (item 15.2). Neste anexo também é apresentado um quadro com 

os limites de detecção dos parâmetros analisados. Para resumir os resultados, também foi 

realizada uma síntese utilizando-se das classes da resolução CONAMA 357/2005 e análise 

estatística. Foram analisados todos os parâmetros monitorados que possuem indicação de 

valores por classe na resolução CONAMA 357/2005, somando 21 parâmetros. Em cada even-

to amostral foram calculados os percentis acumulados a partir da melhor classe (Classe 1) 

para a pior classe (Classe 4), conforme apresentado no Anexo 3 (item 15.3). A classe que 

alcançou o percentil 80% foi considerada como a classe do evento amostral para o ponto. 

A Figura 7.18 apresenta, além da localização dos pontos, os resultados das análises de 

forma sintética das duas campanhas. 

Os laudos laboratoriais das duas campanhas de campo foram entregues ao DRH sob a forma 

de um relatório intitulado Laudos Laboratoriais das Campanhas de Qualidade da Água na 

Bacia do Camaquã.  
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Em cinco pontos (CAM 10, TUR 2, DUR 1, VEL 4 e TEI 2, localizados à jusante de áreas agrí-

colas de fumo e de arroz), foi analisada a presença fipronil, imazethapyr, clomazone, carbo-

furan, organofosforados, carbamatos e piretróides, principais princípios ativos utilizados nas 

lavouras de arroz e fumo, predominantes na região. Foram alocados somente cinco pontos 

de amostragens para agrotóxicos, devido à probabilidade pequena de encontrar este tipo de 

substância na coluna de água, pois os agrotóxicos comportam-se da mesma maneira dos 

metais com relação a sua temporalidade na água. A probabilidade maior seria encontrar este 

tipo de substância nos sedimentos ou na biota. 

Os princípios ativos de agrotóxicos não foram detectados em nenhuma das 5 amostras cole-

tadas. Deve-se olhar estes resultados com cuidado, uma vez que isto não significa a inexis-

tência de contaminação pelos mesmos, somente significa que no momento da coleta, não 

haviam níveis detectáveis na coluna de água. Nada pode ser dito relativamente aos outros 

compartimentos (sedimentos e biota). De forma a esclarecer este ponto, sugere-se que nos 

programas de monitoramento a serem propostos neste Plano, sejam incluídas análises de 

agrotóxicos na água, sedimentos suspenso e de fundo e na biota. Além dessa, uma outra 

investigação a ser feita, diz respeito a época de uso destes agrotóxicos. Muito provavelmen-

te, na ocasião da aplicação, poderão ser encontrados concentrações detectáveis mesmo na 

água. 

7.2.4 SÍNTESE FINAL 

UPGRH Alto Camaquã 

No Alto Camaquã localizam-se as cabeceiras do rio Camaquã. A impressão resultante da visi-

ta a área, em geral, foi boa. Chamou a atenção a formação de praias, principalmente no 

ponto GER57 (rio Camaquã, na ponte da BR153). A partir dos dados de qualidade de água, 

surpreendentemente verificou-se que os arroios Camaquã das Lavras e Camaquã Chico, so-

frem com contaminação. No primeiro caso, a razão seria a presença de uma DBO alta (pos-

sível criação de gado estabulado a montante da cidade de Lavras do Sul), enquanto no se-

gundo, os problemas estariam vinculados a presença de alumínio dissolvido e de altas con-

centrações de cor e turbidez. 

A contaminação urbana (esgotos domésticos, lixiviados de lixões, etc.) é encontrada nas 

águas que passam próximas às cidades. Existe indícios desta contaminação nos pontos 

GER59 (arroio das Lavras, à jusante de Lavras do Sul) e o GER60 (rio Camaquã, na foz do 
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arroio João Dias, a jusante de Minas do Camaquã). Foram verificadas a ocorrência de Esche-

richia coli, e fósforo total. Além disso, valores baixos de OD também foram observados. 

Confirmaram-se as observações apresentadas no trabalho de LAYBAUER e BIDONE (1998), 

sobre o Alto Camaquã, relativamente a contaminação por metais advindos das atividades 

mineradoras. Neste trabalho, é indicada a contaminação por cobre. Como visto, muito embo-

ra não tenha sido possível utilizar este elemento para fins de classificação do CONAMA, a sua 

presença é recorrente na área. Além disso, também foi verificado problemas recorrentes com 

alumínio dissolvido. Ressalta-se a verificação da existência de uma barragem de rejeito da 

mineração, que mesmo estando desativada, ainda parece contaminar as águas do arroio 

João Dias, antes da confluência com o Camaquã, perto de Minas do Camaquã. 

Resumindo, a região apresentou problemas relativos a metais pesados, turbidez e, em me-

nor escala, eventuais contaminações urbanas e animal 

UPGRH Médio Camaquã 

Existem mais cidades nesta região do que na anterior, mas destas somente Santana da Boa 

Vista, Amaral Ferrador e Dom Feliciano, parecem estar próximas o suficiente da rede de dre-

nagem do Camaquã e afluentes, para exercer contaminação urbana. Isto se faz sentir nos 

pontos GER58 (rio Camaquã, ponte sobre a BR392, a jusante de Santana da Boa Vista), 

CAM06 (rio Camaquã, em Amaral Ferrador) e no GER55 (arroio Sutil na ponte RS354, à ju-

sante de Dom Feliciano). Nestes pontos, principalmente nos dois primeiros, exigem atenção 

os parâmetros fósforo total, Escherichia coli, OD, DBO e turbidez. 

Como se observa no trabalho de DE SOUZA (2008), esta região é caracterizada pela ocupa-

ção das zonas ciliares, se destacando os municípios de Encruzilhada do Sul, Canguçu, e Ama-

ral Ferrador, principalmente onde o relevo é mais plano, propiciando a ocupação agrícola das 

margens dos cursos de água. Também foi feita menção à silvicultura (eucalipto e acácia). 

Em vários pontos de monitoramento o problema é turbidez (GER58. GER 55, e CAM07), cor-

roborando o mencionado antes. 

Com relação a metais pesados, aparece cobre de forma preocupante nos dois pontos de 

monitoramento da FEPAM (GER58 e GER55), o primeiro no rio Camaquã e o segundo no 

arroio Sutil. Também alumínio dissolvido, aparece nos 4 pontos de monitoramento da Cam-

panha de Campo (CAM05, CAM06, CAM07 e CAM08). 
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À jusante de Amaral Ferrador, o rio Camaquã recebe o arroio Sutil. Neste ponto (CAM08), o 

rio Camaquã aparece preponderantemente com classe 1, indicando que houve tempo para a 

autodepuração do Sutil e do Camaquã, até chegar neste ponto. 

Sumarizando, aparentemente existem problemas com as matas ciliares nas partes planas da 

região, junto aos cursos de água, com o consequente processo erosivo, e o transporte deste 

material rio abaixo (turbidez). Os problemas com metais persistem (cobre e alumínio). Tam-

bém foram verificados sinais de poluição urbana à jusante de alguns conglomerados urba-

nos. Ao final desta região, depois de Amaral Ferrador, o rio Camaquã se recupera (classe 1). 

UPGRH Baixo Camaquã-Duro 

Nesta região, o rio Camaquã segue até a sua foz na laguna dos Patos. Além da parte final da 

sub-bacia do rio Camaquã, é nesta região que fica a sub-bacia do arroio Duro. Esta é uma 

região onde preponderantemente ocorre a cultura do arroz irrigado. Em termos de conglo-

merados urbanos, tem-se somente dois de importância: a cidade de Cristal às margens do 

rio Camaquã e a cidade de Camaquã, às margens do arroio Duro. Primeiramente, será abor-

dada o restante da análise do rio Camaquã, para após contemplar a do arroio Duro. 

O rio Camaquã, depois de recuperar-se ao final da UPGRH Médio Camaquã, ao chegar na 

cidade de Cristal, ocorre uma contaminação por poluição urbana, resultando em águas com 

problemas de fósforo total, Escherichia coli, e DBO, conforme visto para o ponto GER53 (rio 

Camaquã, em Cristal, na ponte na BR116). Neste mesmo ponto, localiza-se também o ponto 

de balneabilidade BAL02 (Cristal, Camping Municipal).  Neste ponto, a partir de 2003, em 54 

% das amostras as águas foram consideradas impróprias para o banho, reforçando a consta-

tação da contaminação destas águas por esgotos domésticos. 

Nesta área de plantio de arroz praticamente não existem matas ciliares, o que propicia o 

carreamento de material suspenso (turbidez). Valores altos deste parâmetro foram encon-

trados na ponte da BR116 (GER53) e no Banhado da Pacheca (GER51). É fácil de constatar a 

ocorrência de várias praias resultantes da deposição deste material erodido, nos dois pontos 

mencionados anteriormente. 

A presença de fósforo nestas áreas, levando à classe 4, praticamente, todos os pontos de 

monitoramento, com exceção do CAM10, nas proximidades da foz do rio Camaquã, vêm a 

indicar um tipo diferente de origem deste fósforo. Aqui, vem a se juntar à poluição urbana, a 

contaminação pelos nutrientes utilizados na cultura do arroz. Até mesmo clorofila a, apare-
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ceu no ponto CAM10, indicando um aumento do grau de trofia do ambiente. Continuam 

ocorrendo sinais de metais pesados (Zn e Cu). 

Assim, no seu caminho para a laguna dos Patos, o rio Camaquã tem problemas devido a 

passagem pela zona urbana de Cristal. Junta-se a isto, a contaminação advinda da lavoura 

do arroz (fósforo total, principalmente). 

Caso semelhante acontece com o arroio Duro. No seu curso superior, antes da barragem do 

Duro, existe o comprometimento das suas águas pela turbidez e fósforo total, proveniente 

dos impactos causados pela cultura do fumo. A maior parte da turbidez fica retida na barra-

gem do Duro, aumentando a transparência das águas no seu interior. 

Apesar disso, mesmo depois da barragem, o arroio Duro continua ainda com turbidez acima 

do limite da classe 4 do CONAMA. Ao passar por dentro da cidade de Camaquã, o arroio é 

contaminado pela poluição urbana, conforme pode ser verificado pela presença de fósforo, 

coliformes termotolerantes e oxigênio dissolvido. Depois disso, as suas águas são usadas 

para fins de irrigação agrícola (AUD). Dependendo da época do ano, maior ou menor será a 

vazão remanescente, não desviada neste ponto. 

Aqui deve-se ressaltar, a necessidade de obtenção de dados sobre a qualidade das águas no 

Perímetro de Irrigação da AUD. Existe um programa de monitoramento da AUD, que poderia 

suprir esta necessidade. Estes dados foram solicitados, mas até o momento da entrega deste 

relatório, ainda não foi disponibilizado. Não há indícios de contaminação por metais pesados, 

pelo menos na única amostragem que foi feita para este estudo. 

Sintetizando, as águas do arroio Duro sofrem contaminação pela atividade agrícola antes e 

depois da barragem do Duro (fumo e arroz). Junta-se a isto, a falta de mata ciliar, que vem 

ao final e ao cabo, aumentar a sua turbidez. 

UPGRH do arroio Velhaco 

Existem duas sub-bacias nesta região. São elas a do arroio Velhaco e a do arroio Teixeira. 

Nelas encontram-se alguns aglomerados urbanos, sendo os mais próximos da rede de dre-

nagem principal (arroios Velhaco e Teixeira), Cerro Grande do Sul e Arambaré, no caso do 

Velhaco, e Sentinela do Sul e Tapes, no caso do Teixeira. 

Abordando primeiramente a do arroio Velhaco, verificou-se que o mesmo apresentou boas 

características de suas águas, até mesmo depois da cidade de Cerro Grande do Sul, com 



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

171 

preponderância da classe 1 (VEL01 e VEL02). Como era de se esperar, apareceram colifor-

mes na análise do segundo ponto. No entanto, verifica-se que a contaminação foi pequena. 

A partir daí o Velhaco percorre um longo trecho em área de diferentes tipos de culturas, pas-

sando para o predomínio no arroz depois da BR116. No ponto VEL03 (em Arambaré, à mon-

tante da cidade), já começam a aparecer sinais de comprometimento da qualidade das 

águas pela presença de matéria orgânica (DBO). Aqui aparecem metais (alumínio e ferro 

dissolvidos). 

Na foz do Velhaco, na área urbana de Arambaré, existem 3 pontos de monitoramento com 

informações complementes sobre a qualidade das águas que o arroio entrega a laguna dos 

Patos. São eles: GER52, VEL04 e BAL01. Nestes pontos constatam-se, primeiramente a pre-

sença forte de contaminação urbana, em adição a causada pela rizicultura à montante deste 

ponto. Neste caso a classe 4 é causada, pelo fósforo total, turbidez, e cor. Além destes, apa-

recem em valores expressivos coliformes termotolerantes (36,65% impróprio para banho), e 

oxigênio dissolvido. Também aqui aparecem metais pesados: alumínio, cobre, ferro e, mes-

mo mercúrio. Conforme visto anteriormente, apareceram na literatura consultada, alguns 

resultados que confirmam a ocorrência de metais no Velhaco. No trabalho consultado, não 

apareceram metais na água ou nos sedimentos, mas sim em peixes (arsênio, chumbo, cobre 

e mercúrio). Os resultados foram atribuídos, a contaminação de fertilizantes e agrotóxicos 

(TERRA AMBIENTAL, 2012). Assim, volta-se a sugerir que estas hipóteses sejam investigadas 

no futuro. 

Resumidamente, o Velhaco se caracteriza com um arroio de águas de boa qualidade (classe 

1) na sua cabeceira, sendo paulatinamente contaminado por esgotos urbanos e drenagem 

agrícola no seu caminho para a laguna dos Patos. Na sua foz, dentro de Arambaré, apare-

cem metais, entre eles mercúrio, que precisam ser melhor investigados. 

No caso do arroio Teixeira, suas águas começam com qualidade compatível com classe 1 do 

CONAMA, mesmo o ponto de monitoramento (TEI01) estando, relativamente próximo de 

Sentinela do Sul, à jusante da mesma. Depois disso, o arroio passa por um longo trecho em 

zona de plantio de arroz, até chegar na sua foz, dentro da zona urbana de Tapes. Juntando 

as informações obtidas do ponto de monitoramento da Campanha de Campo TEI02, com as 

do Projeto Balneabilidade da FEPAM, constata-se um comprometimento da qualidade da 

água, tornando-se a mesma classe 4, função de um valor baixo para OD. Confirma-se a con-

taminação por esgotos domésticos, pela verificação da balneabilidade nos dois pontos de 

monitoramento da FEPAM. No Camping dos Pinherais (BAL03), 47,24 do tempo, as águas 



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

172 

foram impróprias para banho. Já no Portal de Tapes (BAL04), o mesmo ocorreu incríveis 

66,67% do tempo. 

Em resumo, o comportamento do Teixeira é muito similar ao do Velhaco, apresentando 

águas classe 1 do CONAMA nas cabeceiras, e classe 4 junto a foz, sendo contaminado pela 

cultura do arroz ao longo do seu curso, e por esgotos domésticos na sua foz, em Tapes. 

Destaca-se o aumento da concentração de fósforo total e da cor em grande parte dos pontos 

de monitoramento da segunda campanha de campo em relação à primeira. 

UPGRH do arroio Turuçu 

Esta região compreende as sub-bacias dos arroios Turuçu e São Lourenço, sendo que a zona 

urbana do município de Turuçu pode contaminar o arroio de mesmo nome, enquanto o ar-

roio São Lourenço tem a sua foz na zona urbana de São Lourenço do Sul. 

O arroio Turuçu, ao cruzar a BR116, deixa a cidade de Turuçu a montante. As análises reali-

zadas nos pontos de monitoramento GER49 (arroio Turuçu, na ponte da BR116, em Turuçu), 

e TUR01 (mesmo local, Campanha de Campo), indicam águas extremamente contaminadas 

(classe 4 do CONAMA). Os principais parâmetros causadores desta situação foram fósforo 

total, turbidez, coliformes termotolerantes. Além desses, apresentaram valores acima de 

classe 2, Escherichia coli, cor e OD. É clara novamente, a contaminação urbana e rural. Me-

tais também foram encontrados (ferro dissolvido, alumínio dissolvido, e cobre). Como em 

outros pontos, o alumínio dissolvido aparece em níveis Classe 4 do CONAMA, aqui também. 

O arroio Turuçu segue em direção a laguna dos Patos, tendo a sua foz em zona rural. As 

características das suas águas junto ao ponto TUR02, da Campanha de Campo, mostram 

que as suas águas se recuperam em parte neste trecho, desde a BR116. No entanto, cor e 

DBO ainda são elevadas (classe 2), além da presença de alumínio dissolvido em níveis classe 

4, novamente.  

Tentando sumarizar, o arroio Turuçu, ao passar pela cidade de Turuçu, junto a BR116, tem 

as suas águas contaminadas por poluição urbana. Após, vai em direção a laguna dos Patos 

em zona rural, no trecho melhorando um pouco. Mesmo assim, ainda é classe 4, um pouco 

antes da sua foz. 

Já o arroio São Lourenço, foi monitorado somente junto a foz (GER50), em São Lourenço do 

Sul. Lá, mais 4 pontos de balneabilidade, estavam disponíveis para esta análise. Pelo que 
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pode ser visto, o arroio passa por área de arroz antes de chegar na sua foz. Todos estes 

pontos de monitoramento (5) estão em área urbana. Não é de estranhar-se a verificação da 

classe 4, resultante da análise dos dados do ponto GER50. Esta classe 4 foi causada por pro-

blemas com fósforo total e OD. Outros causadores de classe 3 foram: nitrogênio amoniacal, 

e Escherichia coli. No arroio São Lourenço, em duas ocasiões monitoradas pela FEPAM, no 

período analisado, suas águas tornaram-se salobras (salinidade > 0,5 0/00). Constata-se 

com isso, a salinização das águas da laguna dos Patos em frente a foz do arroio São Louren-

ço. Não foram verificados, concentrações expressivas de metais, diferentemente dos outros 

corpos de água da bacia hidrográfica do Camaquã, como um todo. 

A influência do lançamento de esgotos domésticos sem tratamento, tanto no arroio São Lou-

renço, quanto diretamente na laguna dos Patos, foi verificada pelo monitoramento de balne-

abilidade realizado em 4 pontos na área (BAL05, BAL06, BAL07 e BAL08). O pior ponto, 

ocorreu na Praia da Barrinha (BAL06), onde 49,10% das vezes, a água era imprópria para 

banho. 

Assim, pode-se sumarizar a situação do arroio São Lourenço, junto a foz (único local de mo-

nitoramento), como preocupante pela contaminação de origem urbana e rural. 

7.3 Disponibilidade quantitativa das águas subterrâneas 

O tratamento dos dados dos poços permitiu o esboço de um mapa de vazão específica (ca-

pacidade específica) versus lineamentos (Figura 7.19). A análise do mapa permite verificar 

que os maiores valores de vazão específica estão situados nas UPGRHs do Baixo Camaquã-

Duro e Arroio Velhaco. Nessas unidades os poços captam água das rochas sedimentares 

pouco litificadas e sedimentos costeiros. Alguns poços apresentaram vazão específica da 

ordem de 0,5 a 1,5 m³/h/m na UPGRH do Médio Camaquã, em Santana da Boa Vista e Ama-

ral Ferrador. Estes poços estão localizados sobre lineamentos ou cruzamento de lineamen-

tos. 

Este tratamento permite avaliar a vazão extraída dos poços e a vazão específica, mas não 

fornece a disponibilidade ou recarga de água subterrânea. A recarga seria possível estimar 

se houvesse monitoramento dos poços, onde fosse possível analisar a variação de níveis 

piezométricos durante, pelo menos, um ano hidrológico. 
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A alternativa para o cálculo mais acurado das disponibilidades de água subterrânea, foi a 

análise integrada de água subterrânea e água superficial. Esta análise visa inferir qual a 

quantidade de água subterrânea que é aportada para os rios da bacia e, a partir desta in-

formação, estimar as disponibilidades de água subterrânea. O volume de água que é aporta-

do para os rios, se analisado durante um período equivalente a um ano hidrológico, pode ser 

entendido como a própria reserva renovável dos aquíferos locais, uma vez que toda a água 

estocada sazonalmente nos aquíferos flui e mantém os cursos de água, principalmente em 

épocas de estiagem. 

Esta análise de recarga com base nas vazões dos rios é feita através da separação de esco-

amento do hidrograma no exutório da bacia hidrográfica de interesse. Com a separação de 

escoamento obtêm-se os hidrogramas correspondentes à parcela superficial e à parcela sub-

terrânea da bacia hidrográfica. A integração dos volumes de água da parcela subterrânea ao 

longo de determinado período de tempo resulta na estimativa da reserva renovável de água 

subterrânea na bacia. Saliente-se que os valores de recarga são totais e não incrementais. O 

resultado desta estimativa de recarga dos aquíferos calculada para cada uma das UPGRH 

está apresentado na Quadro 7.10. O quadro também apresenta o valor de recarga total 

anual estimado, considerando a área total de cada UPGRH, o nº de poços com dados cadas-

trados, as profundidades, vazões e capacidades específicas máximas e mínimas desses po-

ços. 

Quadro 7.10 – Estimativa da recarga anual dos aquíferos para os rios 

UPGRH 

Recarga anual 
estimada que 
abastece os 

rios (mm/ano) 

Recarga 
anual total 
estimada 
(m³/ano) 

Nº de 
poços 
com 

dados 

Profundi-
dade (m) 

Vazão 
(m³/h) 

Capacidade 
específica 
(m³/h/m) 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

Alto Ca-
maquã 

212 1.560.956.000 12 210 24 5 0 1 0 

Médio 
Camaquã 

242 1.729.332.000 75 230 27 38 0 7 0 

Baixo 
Cama-

quã-Duro 
219 853.662.000 33 230 15 60 1 9 0 

Arroio 
Velhaco 

109 188.897.000 62 200 24 113 1 8 0 

Arroio 
Turuçu 

111 168.276.000 9 132 45 3 2 0 0 

Fonte: Gama Engenharia. 
 

O Mapa de Favorabilidade à água subterrânea (Figura 7.20), foi construído baseado no 

Mapa Hidrogeológico da bacia do Camaquã. A bacia apresenta disponibilidade e favorabilida-

de à captação de água subterrânea variando entre Baixa a Alta.   
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Domínios Favorabilidade Características 
Domínio das Rochas Gnáissicas e granitoides; Domínio 
das Rochas Metassedimentares e metabásicas; 
Domínio das rochas Vulcânicas, vulcanossedimentares 
e sedimentares associadas; Domínio das Rochas 
Sedimentares pouco ou nada deformadas. 

Baixa 

Estes domínios ocupam 18.027 km² da BH do Camaquã. Aquíferos fraturados associados a rochas graníticas, sedimentares metamorfisadas (xistos, mármores 
e quartzitos), sedimentares muito litificadas e deformadas, vulcanossedimentares, vulcânicas ácidas e sedimentares pouco deformadas. São aquíferos que a 
existência de água subterrânea está condicionada ao sistema de fraturas. As vazões dos poços são baixas, < 5 m³/h. Vazões maiores estão associadas à 
sistema de fraturas intenso e cruzamento de fraturas. Qualidade hidroquímica boa, associada à pluviosidade, podendo ocorrer águas de baixa qualidade 
condicionadas ao tipo de litologia.  

Domínio das Rochas Sedimentares Gonduânicas e 
sedimentos Cretácicos Baixa a Média 

Ocupa 2023 km² da BH do Camaquã. Ocorre em locais isolados dentro da Bacia. A produtividade dos poços está associada ao sistema de fraturamento das 
rochas. O aumento da produtividade está associado com as rochas porosas do manto de intemperismo, que se constituem em um aquífero livre. As vazões 
dos poços são < 5 m³/h. Vazões maiores estão associadas ao sistema de fraturamento e às rochas porosas sobrepostas que se constituem em áreas de 
recarga. A qualidade hidroquímica é boa, podendo ocorrer águas de baixa qualidade, principalmente nas áreas que utilizam fertilizantes. 

Domínio das Rochas Sedimentares pouco Litificadas e 
Sedimentos Costeiros I e II Média a Alta Ocupa 3817 km² da BH do Camaquã. Aquíferos sedimentares pouco litificados ou inconsolidados. Estão associados aos sedimentos da planície costeira. 

Vazões dos poços entre 1 e 60 m³/h, as capacidades específicas podem atingir 8,6 m³/h/m. Qualidade hidroquímica boa a ótima. 
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Nas regiões onde predominam os Domínios das Rochas Gnáissicas e Granitóides; Domínio 

das Rochas Metassedimentares e metabásicas; Domínio das Rochas Vulcânicas, vulcanosse-

dimentares e sedimentares e sedimentares associadas; e o Domínio das Rochas Sedimenta-

res pouco ou nada deformadas, que são aquíferos que a existência de água subterrânea está 

condicionada ao sistema de fraturas, as vazões são baixas, menores que 5 m³/h. É a maior 

área dentro da bacia, 18.027 km². As recargas são baixas, estando condicionadas a espessu-

ras de zonas de alteração maiores, e são menores nas áreas de rochas aflorantes. A qualida-

de das águas é boa, estando associada à pluviosidade. Águas de baixa qualidade química 

estão associadas ao tipo de litologia. 

Na região de predomínio do Domínio das Rochas Sedimentares Gonduânicas e sedimentos 

Cretácicos, que ocupa 2.023 km² da bacia, a favorabilidade à captação de água subterrânea 

é de Baixa a Média. As vazões são menores que 5 m³/h. O aumento das vazões está associ-

ado ao sistema de fraturamento e às rochas porosas do manto de alteração, que irão se 

constituir na área de recarga dos aquíferos. A qualidade das águas é boa, podendo ocorrer 

variações associadas ao tipo de litologia. 

Na região de Domínio das Rochas Sedimentares pouco litificadas e sedimentos Costeiros I e 

II, que ocupa 3.817 km² da bacia, a favorabilidade à captação de água subterrânea varia de 

Média a Alta. Os aquíferos estão associados aos sedimentos da planície costeira, podendo ter 

vazões entre 1 e 60 m³/h, sendo que a qualidade das águas é boa a ótima. Qualidades ruins 

poderão estar associadas a áreas onde o uso de agrotóxicos se façam presentes. 

7.4 Disponibilidade qualitativa das águas subterrâneas 

Do ponto de vista hidroquímico, as águas subterrâneas na bacia do Camaquã apresentam 

variação, predominando as águas bicarbonatadas sódicas, seguida das bicarbonatadas cálci-

cas, com influência das cloretadas cálcicas e sódicas, como pode ser visto no Diagrama de 

Piper na Figura 7.21. 

As águas bicarbonatadas sódicas são compatíveis com a predominância das rochas gnáissi-

cas e suas associações e das rochas granitoides, onde ocorreram processos de hidrólise, 

carbonatação e dissolução dos elementos Ca, Mg, Na e K. As águas bicarbonatadas cálcicas, 

com influência das cloretadas e sódicas, estão associadas à composição química das rochas 

metassedimentares e das rochas pouco litificadas e sedimentos. 
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Figura 7.21 – Diagrama de Piper para as águas subterrâneas na bacia do Cama-
quã 

Tendo em vista que as análises químicas de água subterrânea não são em grande número e, 

além do que, muitas são incompletas, foram elaborados mapas hidroquímicos de Cálcio, Só-

dio e Potássio. Foram considerados os poços existentes dentro e fora da bacia, próximos do 

limite da mesma e dentro do mesmo domínio hidrogeológico, visando a interpolação. 

No mapa de teores Cálcio, Figura 7.22, observa-se que os maiores valores foram encontra-

dos nas águas subterrâneas da região noroeste da bacia, nos domínios das rochas vulcâni-

cas, vulcanossedimentares e sedimentares associadas e nas rochas gnáissicas e granitoides, 

com teores superiores a 40,3 mg/L. Esta região corresponde a UPGRH do Alto Camaquã. Os 

teores de Cálcio tendem a diminuir à medida que se deslocam para o leste, principalmente 

na região junto a Laguna dos Patos. 
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No mapa de teores de Sódio, Figura 7.23, observa-se que no extremo oeste da bacia os teores 

variaram entre 50,8 e 122 mg/L, indicando uma associação com o tipo de litologia, rochas sedi-

mentares gonduânicas e vulcanossedimentares. Os teores de Sódio diminuem na região das 

rochas sedimentares e metassedimentares. À medida que vai se aproximando da zona costeira 

da laguna dos Patos ou das rochas sedimentares e sedimentos costeiros, os teores vão aumen-

tando. O mapa mostra que alguns poços apresentaram concentrações mais elevadas que podem 

estar relacionadas à profundidade do poço e ao tipo de aquífero que está sendo captado. 

Quanto aos teores de Potássio nas águas subterrâneas, a Figura 7.24 mostra que os teores 

são baixos. As áreas onde há um acréscimo nos teores, coincidem com aquelas onde há cul-

tivos e são utilizados fertilizantes, como é o caso de Encruzilhada do Sul, Cristal, São Louren-

ço do Sul e Turuçu.  
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Da Figura 7.25 à Figura 7.29 são apresentados diagramas de Piper com base nos poços 

de cada UPGRH da bacia do Camaquã. O  

 
Figura 7.25 – Diagrama de Piper para as águas subterrâneas da UPGRH Alto Ca-

maquã 

 
Figura 7.26 – Diagrama de Piper para as águas subterrâneas da UPGRH do Médio 

Camaquã 
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Figura 7.27 – Diagrama de Piper das águas subterrâneas da UPGRH do Baixo-

Camaquã-Duro 

 
Figura 7.28 – Diagrama de Piper para as águas subterrâneas da UPGRH do arroio 

Velhaco 
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Figura 7.29 – Diagrama de Piper para as águas subterrâneas da UPGRH do arroio 

Turuçu 

7.4.1 CONCLUSÃO SOBRE A QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Os resultados qualitativos das águas subterrâneas na bacia do rio Camaquã, baseado em um 

número não muito grande de análises químicas e, muitas delas, incompletas, permitiu, atra-

vés da construção de Diagramas de Piper, classificar as águas subterrâneas nas UPGRHs, 

resultando na Quadro 7.11.  

Quadro 7.11 - Classificação das águas subterrâneas por UPGRH 

UPGRH 
Nº de 
poços 

Classificação das 
águas 

Tipo de rocha predominante 

Alto Camaquã 12 Bicarbonáticas cálcicas Rochas gnáissicas e granitóides 

Médio Camaquã 75 Bicarbonáticas cálcicas Rochas gnáissicas e granitóides 

Baixo Camaquã-Duro 33 Bicarbonáticas sódicas 
Rochas sedimentares pouco litificadas e se-

dimentos costeiros 

Arroio Velhaco 62 
Bicarbonáticas sódicas e 

cloretadas 
Rochas sedimentares pouco litificadas e se-

dimentos costeiros 

Arroio Turuçu 1 Bicarbonáticas cálcicas Rochas gnáissicas e granitóides 

Fonte: Gama Engenharia. 
 

Há um predomínio das águas bicarbonatadas sódicas, seguida das bicarbonatadas cálcicas, 

havendo a influência das cloretadas cálcicas e sódicas. 

Os teores de Sódio na bacia se apresentaram mais elevados na UPGRH do Baixo Camaquã e 

Arroio Velhaco, isto é relacionado ao tipo de rocha sedimentar e aos sedimentos costeiros. O 

aumento do teor de Sódio não compromete a sua qualidade para consumo humano, o que 

pode ocorrer é alteração de sabor. O fato das águas serem bicarbonatadas poderá, também, 

promover alteração de sabor. 
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O teor de Potássio nas águas subterrâneas é mais elevado nas UPGRH do Médio Camaquã, 

Baixo Camaquã e Arroio Turuçu. O que se constata é que a ocorrência está relacionada às 

áreas de cultivo onde há uso de fertilizantes. Nestas áreas, o parâmetro Potássio deve ser 

analisado, quando se tem a intenção de utilizar água subterrânea para consumo humano. 

Há a ocorrência de Fluoretos nas águas subterrâneas na UPGRH do Baixo Camaquã. Mas são 

ocorrências isoladas, em alguns poços, que provavelmente são relacionadas ao tipo de rocha 

granítica ocorrente. O teor de Fluoreto nas águas subterrâneas pode ser impeditivo para o 

consumo humano. É importante que as análises químicas de água de poços nas áreas de 

ocorrência de rochas graníticas, quando para consumo humano, contemplem a análise de 

Fluoretos, pois o teor máximo permitido para consumo é 1,5 mg/L.  

De modo geral, na bacia do rio Camaqua, as águas subterrâneas podem ser utilizadas para 

abastecimento humano. O maior problema relacionado às águas subterrâneas é a quantida-

de, por haver um predomínio de rochas graníticas e gnáissicas, que são rochas fraturadas, e 

não fornecem grandes quantidades de água. 

Não se tem registro, na bacia, de uso de água subterrânea para irrigação.  Do ponto de vista 

qualitativo, os resultados das analises químicas mostraram que a qualidade não é ruim, po-

dendo ocorrer problemas nas UPGRH do Baixo Camaqua e Arroio Velhaco, relacionados aos 

teores de Sódio.  
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8 AVALIAÇÃO DO QUADRO ATUAL DOS USOS DA ÁGUA E DAS DEMANDAS HÍDRI-

CAS ASSOCIADAS 

Para estimativa da demanda de água na bacia do rio Camaquã foram considerados os usos 

consuntivos principais, que englobam o abastecimento humano, a dessedentação animal, o 

uso industrial e a irrigação, além de usos não consuntivos, como geração de energia elétrica, 

pesca e navegação. Foram utilizados os dados cadastrais, recebidos do Comitê de Gerencia-

mento e oriundos de dois bancos de dados do Departamento de Recursos Hídricos do Estado 

e os dados de captação da Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN), e utiliza-

dos os dados secundários existentes em fontes como o Instituto Rio-grandense do Arroz 

(IRGA), e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). 

A opção primeira foi analisar o banco de dados de outorga pelo uso da água, mesmo saben-

do que este poderia apresentar falhas e inconsistências. De acordo com o DRH, essas deve-

rão ser superadas a partir da implantação de um novo sistema de apoio à gestão de outor-

gas, mas o mesmo está em fase inicial de construção. A segunda opção foi utilizar o banco 

de dados do portal ICA – Informação, Cidadania e Ambiente, no qual está o Cadastro Esta-

dual de Usuários de Água (CEUSA). A terceira, mais usual em planos de bacia justamente 

pela fragilidade dos registros de usos da água em todo o País, foi realizar a estimativa a par-

tir de dados secundários, a partir de metodologias consagradas em estudos desenvolvidos 

principalmente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e pela Agência Nacional de 

Águas (ANA). 

8.1 Estimativas das demandas hídricas com base nas outorgas 

O Comitê Camaquã forneceu à contratada o banco de outorgas atualizado até maio de 2015, 

recebido do DRH/SEMA, do qual constam 895 processos, mostrados na Figura 8.1. Destes, 

a 495 se referem a processos de irrigação, 177 abastecimentos público, 48 tamponamentos 

de poços, 39 dessedentação animal, 37 consumos humano, 30 industrial, 28 combates a 

incêndio e 48 para outros usos, como piscicultura, geração de energia, mineração e constru-

ção civil. 

O número de processos no banco de dados é maior em São Lourenço do Sul, seguido de 

Tapes e de Camaquã. Os municípios com baixa expressividade em termos de área na bacia 

(Pinheiro Machado, Pelotas, Hulha Negra, Caçapava do Sul, Barra do Ribeiro, Bagé, Arroio do 

Padre), têm um baixo número de processos, concordante com uma ocupação mais rarefeita 

do território inserido na bacia.  
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Figura 8.1 – Número de processos no banco de outorgas do DRH (maio de 2015) 

Agrupando os processos em quatro grupos distintos (deferidos, indeferidos, em análise e 

suspensos), verifica-se que cerca da metade dos processos está em análise e outra metade 

foi deferida, sendo insignificante a parcela dos indeferidos ou suspensos. Em termos de va-

zão, mais de 95% das solicitações foi deferida, totalizando 117,6 m³/s. Desta vazão, uma 

outorga deferida de 5 m³/s refere-se a uma hidrelétrica. Os demais são usos consuntivos. A 

maior parte dos processos refere-se às fontes superficiais, como mostra o Quadro 8.1.  

Quadro 8.1 – Número de processos e vazão requerida no banco de outorgas do DRH 
em maio de 2015 

Situação 
Número de 
processos 

Vazão (m³/s) 

Total Superficial Subterrânea  

Em Análise 448 49,61% 5,82 0,004 5,816 

Deferido 449 49,72% 111,8 111,5 0,3 

Indeferido 2 0,22% - - - 

Suspensa 4 0,44% - - - 

Total 903 100,00% 117,6 111,5 6,1 

Fonte: Banco de Outorgas do DRH. 
 

Em relação à finalidade, observa-se que a irrigação responde pela maioria absoluta da de-

manda solicitada nos processos, com 111 m³/s do valor total de 117,6 m³/s, ou 94,36% 

desse total; quando considerados apenas os usos consuntivos, a irrigação passa a responder 

por 98,87% (Figura 8.2).  
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Figura 8.2 – Vazão por finalidade (m³/s) 

A análise das outorgas por fonte hídrica destaca a importância da reservação na bacia, sen-

do que os açudes representam cerca de um terço das fontes de água. Dentre os cursos pe-

renes, o arroio Velhaco é o que apresenta o maior número de usuários, seguido do rio Ca-

maquã. A laguna dos Patos é a principal fonte hídrica do grupo de lagos e laguna. Há aqui a 

necessidade de uma avaliação mais detalhada da situação das lagoas situadas entre o ba-

nhado do Colégio e a Laguna dos Patos para verificar como foram cadastrados os pontos de 

retirada de água para evitar a subestimativa de uso nesses corpos hídricos, especialmente 

no município de Arambaré. 

Por fim, o uso de águas subterrâneas está relacionado a dois sistemas principais, o Serra 

Geral e o Cristalino. Destaca-se o município de Turuçu, sem nenhum poço outorgado, en-

quanto Tapes apresenta 45 poços.   

8.2 Cadastro Estadual de Usuários de Água 

De acordo com o sítio da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, “Todos os 

usuários de água do Estado do Rio Grande do Sul devem se cadastrar junto ao CEUSA, sob 

pena de se sujeitarem às penalidades previstas na legislação aplicável. ” A análise dos da-

dos, no entanto, revela que nem todos os usuários de água estão cadastrados, o que resul-

taria em subestimativa das demandas de água. Essa é uma situação comum no País, sendo 

que, para fins de planejamento, as demandas normalmente são melhor caracterizadas por 

métodos indiretos de estimativa para utilização dessas informações na realização do balanço 

entre oferta e demanda, com a necessária inclusão de uma ação corretiva da falta de infor-

mações oficiais na futura fase de planejamento. 
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Outra questão a ser destacada no CEUSA é a característica do autopreenchimento, o que 

pode resultar em algumas inconsistências evidentes. A análise do banco de dados recebido 

permite dividir os cadastros por corpo hídrico, o que é uma informação importante para o 

balanço hídrico e diagnóstico de situações de conflitos entre oferta e demanda. As inconsis-

tências do banco de dados são evidentes, como as vazões de cadastros nos arroios Santa 

Isabel, Marmeleiro, Pantanoso e Sutil e sanga Sarandi, que apresentam valores mais eleva-

dos que a do rio Camaquã. Também há o problema da denominação regional, como sanga e 

arroio, que podem ser o mesmo curso de água, como o arroio e a sanga da Divisa e o arroio 

e a sanga Sarandi. Salienta-se o grande número de cadastros no arroio Velhaco, que apre-

senta conflitos históricos pelo uso da água. Refez-se a análise dos dados com a exclusão das 

inconsistências grosseiras, que estavam vinculadas a usos como piscicultura e silvicultura 

(Quadro 8.2). Uma possibilidade de erro de preenchimento é a informação de volume dos 

reservatórios no lugar da vazão. Para a silvicultura, foram zeradas todas as vazões superio-

res a 0,03 m³/s, considerando-se que não é registrada a irrigação de florestamentos comer-

ciais.  

Quadro 8.2 – Usos cadastrados com exclusão de inconsistências 
Corpo hídrico Número Vazão Número Vazão 

Arroio Abranjo 23 0,54 2,14% 0,69% 

Arroio Bom Jesus 1 0,00 0,09% 0,00% 

Arroio Bonito 8 0,11 0,74% 0,14% 

Arroio Butiá 2 0,60 0,19% 0,76% 

Arroio Camaquã Pelado 3 1,01 0,28% 1,30% 

Arroio Capivaras - Canal 22 1,12 2,04% 1,43% 

Arroio Caraá 8 0,28 0,74% 0,36% 

Arroio Cordeiro 1 0,09 0,09% 0,11% 

Arroio da Cachoeira 4 0,02 0,37% 0,03% 

Arroio da Divisa 2 0,00 0,19% 0,00% 

Arroio da Tuna 7 0,40 0,65% 0,51% 

Arroio das Pedras 22 0,31 2,04% 0,39% 

Arroio do Boqueirão 1 0,00 0,09% 0,00% 

Arroio do Faxinal 1 0,00 0,09% 0,00% 

Arroio do Hilário 1 0,08 0,09% 0,10% 

Arroio do Meio 1 0,00 0,09% 0,00% 

Arroio do Peixe 2 0,29 0,19% 0,37% 

Arroio do Salso 1 0,00 0,09% 0,00% 

Arroio do Sapato 22 0,01 2,04% 0,01% 

Arroio do Tigre 4 0,57 0,37% 0,73% 

Arroio do Touro 2 0,00 0,19% 0,00% 

Arroio Duro 6 0,14 0,56% 0,17% 

Arroio Evaristo 15 0,18 1,39% 0,23% 

Arroio Gaspar 5 0,01 0,46% 0,02% 

Arroio Grande 25 2,80 2,32% 3,57% 

Arroio Grande ou Turuçu 8 0,86 0,74% 1,10% 

Arroio Jaguarão 1 0,01 0,09% 0,01% 

Arroio Ladrão 19 0,13 1,76% 0,17% 
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Corpo hídrico Número Vazão Número Vazão 

Arroio Laranja 1 0,02 0,09% 0,03% 

Arroio Maria Santa 12 0,26 1,11% 0,33% 

Arroio Marmeleiro 6 1,00 0,56% 1,28% 

Arroio Midino 1 0,08 0,09% 0,10% 

Arroio Olaria 2 0,03 0,19% 0,04% 

Arroio Palanque 1 0,33 0,09% 0,42% 

Arroio Pantanoso 11 0,04 1,02% 0,05% 

Arroio Passo da Mangueira 1 0,09 0,09% 0,11% 

Arroio Passo do Coimbão 4 0,06 0,37% 0,08% 

Arroio Pimenta 16 0,02 1,49% 0,03% 

Arroio Quilombinho 6 0,01 0,56% 0,02% 

Arroio Salso 2 0,01 0,19% 0,01% 

Arroio Santa Isabel 11 1,82 1,02% 2,32% 

Arroio Santo Antonio 11 0,05 1,02% 0,06% 

Arroio São Lourenço 9 1,26 0,84% 1,61% 

Arroio Sarandi 1 0,27 0,09% 0,34% 

Arroio Seival 2 0,35 0,19% 0,45% 

Arroio Sutil 9 0,01 0,84% 0,01% 

Arroio Teixeira 24 1,33 2,23% 1,70% 

Arroio Velhaco 98 5,58 9,10% 7,12% 

Rio Camaquã 48 8,39 4,46% 10,72% 

Sanga Banhado dos Correas 1 0,06 0,09% 0,08% 

Sanga Charqueadas 3 0,17 0,28% 0,21% 

Sanga da Biboca 1 0,00 0,09% 0,00% 

Sanga da Divisa 8 0,24 0,74% 0,31% 

Sanga da Timbauba 8 1,14 0,74% 1,46% 

Sanga do Quarenta 4 0,10 0,37% 0,12% 

Sanga Passo Fundo 1 0,09 0,09% 0,12% 

Sanga Santa Fé 1 0,15 0,09% 0,19% 

Sanga Sarandi 27 4,21 2,51% 5,38% 

Sem Denominação Específica 474 20,86 44,01% 26,65% 

Canal do Banhado 1 0,27 0,09% 0,34% 

Canal do Jacaré 1 0,23 0,09% 0,30% 

Banhado do Arroio Duro 1 0,51 0,09% 0,65% 

Lagoa Comprida 1 0,71 0,09% 0,91% 

Lagoa de Tapes 22 2,20 2,04% 2,80% 

Lagoa do Cerro 2 2,50 0,19% 3,19% 

Lagoa do Junco 1 0,04 0,09% 0,06% 

Lagoa Formosa 1 0,15 0,09% 0,19% 

Lagoa Guaraxaim 1 0,20 0,09% 0,26% 

Lagoa Suja 1 1,02 0,09% 1,30% 

Saco de Tapes 7 0,07 0,65% 0,09% 

Barra do Camaquã 10 6,65 0,93% 8,50% 

Sistema Aquífero Embasamento Cristalino II 3 3,00 0,28% 3,83% 

Sistema Aquífero Embasamento Cristalino III 1 0,06 0,09% 0,08% 

Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado 1 3,00 0,09% 3,83% 

Aquitardos Permianos 2 0,07 0,19% 0,09% 

Total 1077 78,28 100,00% 100,00% 

Fonte: Cadastro Estadual de Usuários de Água. 
 

Ainda sobre o cadastro de usuários, fez-se a análise das finalidades do uso da água 

(Quadro 8.3). A irrigação superficial destaca-se como o principal uso de água na bacia, 
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tanto em relação à vazão como ao número de usuários, mas aparece um grande número de 

usos vinculados à piscicultura e à silvicultura. Em relação ao primeiro, é um uso não consun-

tivo. Quanto ao segundo, o cadastro deve se referir a pequenos reservatórios junto aos re-

florestamentos para eventual uso no combate a incêndios.  

Quadro 8.3 – Usos cadastrados por finalidade 

Finalidades 
Número 

cadastros 
Vazão 
(m³/s) 

Abastecimento de água - consumo humano - residência unifamiliar e ne-
cessidades básicas da vida (higiene, alimentação, produção subsistência) 

sem fins econômicos 
1 0,00 

Açude para dessedentação animal 38 0,07 

Barragem / açude para irrigação - apenas para fornecimento de água 14 1,14 

Beneficiamento de minerais não-metálicos, sem tingimento 1 0,01 

Beneficiamento e industrialização de leite e seus derivados 3 0,01 

Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos 1 - 

Criação de aves de corte 4 3,00 

Depósito/ comércio varejista de combustíveis (posto de gasolina) 1 0,00 

Fabricação de outros metais e suas ligas 1 0,01 

Fabricação de peças/ornatos/estruturas/pré-moldados de cimento, concre-
to, gesso 

1 0,00 

Irrigação por aspersão/localizada 226 3,36 

Irrigação superficial 500 64,99 

Lavagem de veículos 1 0,07 

Matadouros/ abatedouros de bovinos e suínos, sem fabricação de embuti-
dos ou industrialização de carnes 

2 0,01 

Pedágio 1 3,00 

Piscicultura de espécies exóticas (sistema extensivo) 3 0,00 

Piscicultura de espécies exóticas (sistema semi-intensivo) 160 1,04 

Piscicultura de espécies nativas (sistema semi-intensivo) 1 0,00 

Piscinas de uso coletivo 1 - 

Pontes 2 - 

Rodovias (implantação/ alteração de traçado/ ampliação da faixa de rola-
mento) exceto rodovia de domínio municipal 

13 0,07 

Silvicultura de exóticas com alta capacidade invasora (pinus sp e outras) 102 1,50 

Total 1.077 78,28 

Fonte: Cadastro Estadual de Usuários de Água. 
 

Os usos industriais são de pequena importância, assim como o destinado ao abastecimento 

humano. Em relação à pecuária, verifica-se uma inconsistência em relação à avicultura, com 

uma vazão informada muito superior ao da pecuária. 

Ainda retirada do sistema CEUSA, há uma informação de interesse específico para o arroio 

Velhaco e para o município de Arambaré: a existência de 10 usuários de “eclusas”, pequenos 

barramentos construídos no leito do arroio Velhaco que constituem um foco de conflito entre 

usuários e entre irrigantes e a prefeitura municipal pelo efeito destes barramentos sobre a 

rede viária quando ocorrem chuvas intensas.  



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

193 

8.3 Usos consuntivos - Avaliação por métodos indiretos 

Foram calculadas as demandas (valores de retirada, retorno e consumo) para cada um dos 

usos consuntivos considerados (irrigação, abastecimento humano, dessedentação animal e 

indústria).  

8.3.1 IRRIGAÇÃO 

A irrigação na bacia é predominantemente vinculada ao arroz irrigado por inundação. As 

áreas irrigadas são apresentadas tendo por base os levantamentos dos Censos Agropecuá-

rios do IBGE de 1970 até 1995, sem identificação de cultura. A partir da safra 2000/2001 até 

a safra 2014/2015 são dados do IRGA que correspondem a arroz irrigado por inundação. 

Apesar de haver informações de existência de outros tipos de culturas irrigadas na bacia que 

não o arroz, as séries não mostram alterações bruscas entre 1995 e 2001, quando se passa 

da base do IBGE para a do IRGA. É uma indicação de que as demais culturas irrigadas ocu-

pam áreas bem menos expressivas que o arroz, algo observável localmente na bacia. Portan-

to, estes valores são atribuídos unicamente às áreas de arroz irrigado, informação apresen-

tada pelo IRGA. 

Foram estimadas as áreas irrigadas nos municípios que parcialmente se inserem na bacia do 

Camaquã no ano de 2015, considerando a proporção da área municipal dentro da bacia e a 

proporção do volume de água outorgado em cada um deles, de acordo com as informações 

sobre outorgas de direitos de uso de água do DRH/SEMA. 

Para calcular a demanda de água para a cultura de arroz em cada município, partiu-se da 

estimativa de demanda hídrica informada nas outorgas. Para as demais culturas irrigadas 

(soja, milho, fumo, etc.) o Sistema de Informação, Cidadania e Ambiente (ICA) da SEMA 

disponibiliza o Cadastro Estadual de Usuários de Água (CEUSA) onde foram obtidas as decla-

rações de uso de água para irrigação nos municípios, nas parcelas dentro da bacia do Cama-

quã. Dois tipos de irrigação são declarados: superficial, que foi atribuída ao arroz, e irrigação 

por aspersão/localizada que foi atribuída às demais culturas irrigadas.  

Com base nestas informações a seguinte abordagem foi adotada: 

1. Foi obtida a relação entre as vazões declaradas para irrigação das demais culturas (irri-

gação por aspersão/localizada) e as vazões declaradas para irrigação do arroz (irrigação 

superficial);  

2. Este percentual foi aplicado para estimar a demanda hídrica das demais culturas, tendo 
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por referência a demanda hídrica do arroz. 

O Quadro 8.4 apresenta as demandas hídricas para irrigação no território que cada municí-

pio tem na bacia do Camaquã. Os municípios da bacia sem irrigação foram omitidos7. Nota-

se que a irrigação de outras culturas além do arroz é pouco expressiva, da ordem de 4% do 

total.  

Quadro 8.4 – Demandas hídricas de irrigação nas parcelas dentro da bacia do 
Camaquã de cada município (m³/s) 

Municípios 
Demandas hídrica de 

irrigação do arroz 

Demandas hídricas 
de irrigação outras 

culturas 

Demandas hídricas 
totais de irrigação 

Amaral Ferrador 0,37 0,027 0,40 

Arambaré 17,27 - 17,27 

Barão do Triunfo 0,05 0,048 0,10 

Barra do Ribeiro 0,46 0,465 0,93 

Caçapava do Sul 1,10 0,027 1,13 

Camaquã 42,96 0,133 43,09 

Canguçu 0,66 0,661 1,32 

Cerro Grande do Sul 0,58 0,127 0,71 

Cristal 6,76 0,323 7,08 

Dom Feliciano 0,02 0,004 0,03 

Encruzilhada do Sul 1,09 0,311 1,40 

Lavras do Sul 0,02 0,018 0,04 

São Lourenço Sul 12,00 0,343 12,34 

Sentinela do Sul 1,99 0,012 2,00 

Tapes 17,32 0,117 17,44 

Turuçu 1,01 1,008 2,02 

TOTAL 103,7 3,622 107,3 

Fonte: Cadastro Estadual de Usuários de Água. 

8.3.2 ABASTECIMENTO URBANO 

Foram utilizados os Censos Demográficos e as Contagens Populacionais nas sedes municipais 

que captam água para abastecimento nos cursos d’água da bacia do Camaquã para estimar 

a população urbana em 2015. Para estimar a demanda hídrica da população urbana foram 

adotados os valores por habitante de acordo com o porte da cidade que estão apresentados 

no Quadro 8.5. As populações e as demandas hídricas estão apresentadas no Quadro 8.6. 

Os municípios que não captam água para abastecimento urbano dentro da bacia do Cama-

quã foram omitidos. 

                                            

 

7 Municípios como Dom Pedrito e Bagé, entre outros, têm grandes áreas irrigadas, porém fora da bacia. 
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Quadro 8.5 – Demanda hídrica por habitante 
População Demanda Unidade 

Entre 10.000 e 100.000 hab. 233 
Litros/hab/dia 

Abaixo de 10.000 hab. 203 

Fonte: ANA, 2004. 
 

Quadro 8.6 – Projeção da população e das demandas hídricas para as cidades na 
bacia do Camaquã 

Sedes municipais 
População 

urbana 
Demanda hídrica 

(m³/s) 

Amaral Ferrador 2.421 0,009 

Arambaré 3.441 0,012 

Camaquã 52.478 0,212 

Canguçu 21.484 0,087 

Cerro Grande do Sul 3.706 0,013 

Chuvisca 329 0,001 

Cristal 4.300 0,015 

Dom Feliciano 4.064 0,014 

Lavras do Sul 4.729 0,017 

Santana da Boa Vista 3.810 0,013 

São Lourenço do Sul 25.254 0,102 

Sentinela do Sul 1.711 0,006 

Tapes 16.080 0,065 

Turuçu 1.417 0,005 

TOTAL 145.226 0,572 

Fonte: Gama Engenharia 
 

8.3.3 ABASTECIMENTO RURAL 

O parâmetro de demanda rural utilizado foi de 125 litros per capita por dia. A população ru-

ral de cada município em 2015 foi estimada a partir de Censos Demográficos e Contagens 

Populacionais. A transformação da demanda em vazão também considerou um tempo de 

bombeamento de 16 horas diárias. Os valores são apresentados no Quadro 8.7. 
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Quadro 8.7 – População rural e suas demandas hídricas na bacia do Camaquã 

Município 
População 

rural 
Demanda hídrica 

(m³/s) 

Amaral Ferrador 4.417 0,0096 

Arambaré 689 0,0015 

Arroio do Padre 1.051 0,0023 

Bagé 9.565 0,0208 

Barão do Triunfo 1.425 0,0031 

Barra do Ribeiro 219 0,0005 

Caçapava do Sul 1.747 0,0038 

Cachoeira do Sul 63 0,0001 

Camaquã 11.289 0,0245 

Canguçu 21.736 0,0472 

Cerro Grande do Sul 8.128 0,0176 

Chuvisca 4.546 0,0099 

Cristal 3.839 0,0083 

Dom Feliciano 7.940 0,0172 

Dom Pedrito 202 0,0004 

Encruzilhada do Sul 3.748 0,0081 

Hulha Negra 343 0,0007 

Lavras do Sul 1.363 0,0030 

Pelotas 2.038 0,0044 

Pinheiro Machado 1.307 0,0028 

Piratini 3.227 0,0070 

Santana da Boa Vista 3.479 0,0076 

São Gabriel 8 0,0000 

São Jerônimo 618 0,0013 

São Lourenço do Sul 16.659 0,0362 

Sentinela do Sul 2.630 0,0057 

Tapes 1.362 0,0030 

Turuçu 796 0,0017 

TOTAL 114.434 0,2483 

Fonte: Gama Engenharia 

8.3.4 DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 

Para a estimativa dos rebanhos animais em 2015 foram usadas as informações dos levanta-

mentos anuais municipais do IBGE de 1974 a 2014. Foram considerados os rebanhos de 

bovinos, bubalinos, de ovinos, caprinos, equinos, suínos e galináceos. Tendo por base os 

Bovinos Equivalentes de Demanda Hídrica Animal – BEDA, que estimam o consumo de água 

de cada animal, apresentados no Quadro 8.8, foram projetadas as demandas hídricas dos 

animais na bacia, por município, que são apresentadas no Quadro 8.9. 

Quadro 8.8 – Bovinos equivalentes de demanda hídrica animal 
Rebanho BEDA Demanda (l/dia) 

Bovino e Bubalino 1,00 50 

Equino 1,00 50,0 

Suíno 0,250 13 

Ovino e Caprino 0,200 10 

Galináceo 0,007 0,35 

Fonte: SUDENE/PLIRHINE, 1980. 

 Quadro 8.9 – Demandas hídricas animais por município (m3/s) 

Município 
Demandas hídricas 

(m³/s) 
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Município 
Demandas hídricas 

(m³/s) 

Amaral Ferrador 0,014 

Arambaré 0,013 

Arroio do Padre 0,002 

Bagé 0,098 

Barão do Triunfo 0,002 

Barra do Ribeiro 0,001 

Caçapava do Sul 0,042 

Cachoeira do Sul 0,001 

Camaquã 0,044 

Canguçu 0,072 

Cerro Grande do Sul 0,005 

Chuvisca 0,006 

Cristal 0,019 

Dom Feliciano 0,026 

Dom Pedrito 0,014 

Encruzilhada do Sul 0,054 

Hulha Negra 0,005 

Lavras do Sul 0,064 

Pelotas 0,004 

Pinheiro Machado 0,061 

Piratini 0,061 

Santana da Boa Vista 0,039 

São Gabriel 0,000 

São Jerônimo 0,003 

São Lourenço do Sul 0,058 

Sentinela do Sul 0,004 

Tapes 0,013 

Turuçu 0,003 

TOTAL 0,730 

Fonte: Gama Engenharia.  

8.3.5 DEMANDA INDUSTRIAL 

Para estimar o uso de água industrial na bacia do rio Camaquã obteve-se junto à FIERGS o 

cadastro de indústrias por município. A estimativa do uso industrial foi realizada a partir da 

adoção de um coeficiente em m³ de água captada para cada US$ gerado pela produção in-

dustrial (ano base 2000), de acordo com a metodologia adotada pelo ONS/ANA. A atividade 

de mineração, que tem importância principalmente para os municípios de Hulha Negra e 

Caçapava do Sul, está inserida no cadastro da indústria.  

Para estimar o valor da produção industrial, foi utilizada a relação entre o número de funcio-

nários de cada empresa e o total de funcionários das empresas por município. Essa relação 

foi aplicada no PIB industrial municipal expresso em US$ do ano de 2000, sendo essa infor-

mação obtida junto ao IPEA. Cada empresa foi classificada, de acordo com a codificação 

expressa no cadastro da FIERGS, em um dos setores adotados pela metodologia da ANA. 
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Cada empresa foi localizada e identificada a UGPRH correspondente. A partir da localização 

das empresas foi possível dividir o número de empregos industriais em cada UGPRH. A partir 

da ponderação do PIB por emprego, fez-se a alocação do PIB por UGPRH, seguindo-se a 

compatibilização da codificação da atividade industrial por parte da FIERGS com os setores 

industriais sugeridos pela metodologia da ONS/ANA, o que permitiu a estimativa da demanda 

para cada UGPRH. 

A exceção dessa metodologia é a construção civil, para qual foi adotado um valor de 0,0153 

m³/homem/hora, sendo esse índice retirado do estudo Consumo de Água nos Canteiros, 

publicado na Revista Sustentabilidade de 24 de março de 2008. Para transformar os volumes 

em vazão, foram consideradas 52 semanas por ano, 44 horas semanais de retirada de água 

(8.236.800 segundos anuais). O Quadro 8.10 apresenta as vazões calculadas. 

Quadro 8.10 – Vazão estimada para atendimento da demanda industrial (m³/s) 

Município 
Demanda hídricas 

(m³/s) 

São Lourenço do Sul 0,030619 

Cerro Grande do Sul 0,008342 

Sentinela do Sul 0,005243 

Camaquã 0,292506 

Cristal 0,000553 

Canguçu 0,047617 

Encruzilhada do Sul 0,090387 

Total 0,475267 

Fonte: Gama Engenharia.  

8.4 Usos não-consuntivos  

8.4.1 AQUICULTURA E PISCICULTURA 

A atividade de piscicultura foi analisada a partir das informações do banco de outorgas e do 

CEUSA, com maior interesse neste último, já que o cadastro passou a ser suficiente para a 

obtenção de crédito rural. De fato, o banco de outorgas apresenta apenas seis registros, 

sendo um para a Prefeitura Municipal de Dom Feliciano, dois para um mesmo produtor em 

Sentinela do Sul, dois em Camaquã e um em Encruzilhada do Sul. 

Já o CEUSA traz 153 registros, sendo 152 para a produção de espécies exóticas, sendo 151 

em regime semi-intensivo. Há um registro para espécies nativas em regime semi-intensivo. A 

análise do CEUSA, no entanto, mostra que a maior parte destes empreendimentos se encon-

tra desativada – 124 empreendimentos, o que resulta em apenas 29 empreendimentos ati-

vos. O município de Canguçu apresenta o maior número de cadastros, com 84, mas apenas 

seis ativos. Encruzilhada do Sul apresenta 28 cadastros, dos quais 11 ativos. O volume das 
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estruturas destinadas à atividade de piscicultura é relativamente pequeno: 233.371,82 m³ 

para os 153 empreendimentos ou cerca de 1.500 m³ em média (Quadro 8.12). 

8.4.2 PESCA 

A pesca é uma atividade tradicional da bacia, especialmente nos municípios situados junto à 

Laguna dos Patos. A Z-8 Colônia de Pescadores de São Lourenço do Sul é o principal núcleo 

da pesca na região. Em 2001, foram levantados os pescadores profissionais artesanais e os 

pescadores artesanais sem documentação em todo o Estado (GARCEZ e SÁNCHEZ-BOTERO, 

2005), sendo que seriam 420 pescadores profissionais artesanais na área de influência do 

Plano (Quadro 8.11). Esse é um número esclarecedor da redução drástica da pesca artesa-

nal, pois em 1988, de acordo com o Diagnóstico do Setor Pesqueiro do Rio Grande do Sul, 

publicado pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca do Ministério da Agricultura, 

seriam 1.424 pescadores associados à Colônia Z-8. Há um movimento para a criação da Co-

lônia de Pescadores e Aquicultores Z-43, que agruparia os pescadores e aquicultores de Ta-

pes, Barra do Ribeiro, Arambaré e Sentinela do Sul, o que pode gerar a criação de uma re-

presentação mais efetiva do setor pesca no Comitê de Bacia. 

Quadro 8.11 – Pescadores profissionais artesanais no estado do Rio Grande do Sul. 

Município 
Pescadores 

Profissionais 
artesanais 

Pescadores 
artesanais sem 
documentação 

Macrorregião de pesca 

Arambaré 15 5 Laguna dos Patos 

Barra do Ribeiro 10 10 Jacuí/Guaíba 

Camaquã 50 0 Laguna dos Patos 

Pelotas 600 200 Estuário da Laguna dos Patos 

São Jerônimo 20 20 Jacuí/Guaíba 

São Lourenço do Sul 300 0 Laguna dos Patos 

Tapes 70 0 Laguna dos Patos 

Fonte: GARCEZ e SÁNCHEZ-BOTERO, 2005.  
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Quadro 8.12 – Cadastros e volume dos reservatórios da atividade de piscicultura  

Município 

Espécies exóticas (sis-
tema extensivo) 

Espécies exóticas (siste-
ma semi-intensivo) 

Espécies nativas (sistema 
semi-intensivo) 

Total 

Cadastros Volume 
(m³) 

Cadastros Volume 
(m³) 

Cadastros Volume 
(m³) 

Cadastros Volume 
(m³) Total Ativos Total Ativos Total Ativos Total Ativos 

Amaral Ferrador 0 0 - 13 0 11.001 0 0 - 13 0 11.001 

Arroio do Padre 0 0 - 2 0 483 0 0 - 2 0 483 

Canguçu 0 0 - 84 6 88.326 0 0 - 84 6 88.326 

Encruzilhada do Sul 0 0 - 28 11 44.671 0 0 - 28 11 44.671 

Piratini 0 0 - 4 0 9.250 0 0 - 4 0 9.250 

São Jerônimo 0 0 - 8 8 3.273 0 0 - 8 8 3.273 

São Lourenço do Sul 1 0 4.147 9 0 38.652 0 0 - 10 0 42.799 

Sentinela do Sul 0 0 - 3 3 28.569 1 1 5.000 4 4 33.569 

Total 1 0 4.147 151 28 224.225 1 1 5.000 153 29 233.372 

Fonte: Cadastro Estadual de Usuários de Água.  
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8.4.3 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

O potencial hidrelétrico do rio Camaquã já foi estudado no passado, sendo que o maior em-

preendimento, a barragem do Bom Será, foi descartada depois de definida a sua implanta-

ção por um movimento popular realizado a partir de Amaral Ferrador.  

Em termos de projetos de hidrelétricas, o banco de dados de outorga apresenta quatro em-

preendimentos (Quadro 8.13), sendo três no rio Camaquã e outra no arroio Maria Santa. 

Todos encontram-se em fase de reserva de disponibilidade hídrica. Existem restrições parci-

ais quanto à implantação de hidrelétricas na bacia, sendo que a outorga a esses empreendi-

mentos podem ser discutidas no âmbito do Comitê. 

Quadro 8.13 – Geração de energia elétrica - projetos na bacia 
Município Empreendedor Denominação Corpo hídrico 

Camaquã 
MSUL Consultoria Negó-
cios e Participações Ltda 

Inventário hidrelétrico rio Camaquã Rio Camaquã 

Encruzilhada 
do Sul 

Maria Santa Energética 
S.A. 

PCH Maria Santa 
Arroio Maria San-

ta 

Encruzilhada 
do Sul 

Multilagos Geração de 
Energia 

PCH Paredão - Aguardando Informa-
ções Complementares 598/10 

Rio Camaquã 

Encruzilhada 
do Sul 

Multilagos Geração de 
Energia 

PCH Marinheiro - Aguardando Infor-
mações Complementares 613/10 

Rio Camaquã 

Fonte: banco de dados de outorga.  
 

De acordo com a ANEEL, existem 24 geradoras de energia elétrica nos municípios da bacia, 

mas apenas uma delas encontra-se no interior da mesma: uma pequena usina térmica de 

1.800 kWh em Encruzilhada do Sul (UPGRH do Médio Camaquã), pertencente à empresa 

FORJASUL e alimentada com resíduos de madeira da indústria. 

8.4.4 RECREAÇÃO, TURISMO E CULTURA 

O setor do turismo já foi caracterizado previamente. Em relação ao Plano de Bacia, o turismo 

é um uso que alia a necessidade da qualidade da água para os esportes de contato primário 

e lazer de praia, mas também atua no sentido de concentrar picos de consumo de água na 

época do verão, justamente quando a disponibilidade hídrica superficial é menor por conta 

da irrigação do arroz, gerando a necessidade de busca por fontes alternativas de água.  
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8.4.5 NAVEGAÇÃO 

O setor de navegação na bacia foi caracterizado no subitem 4.7.2. O projeto da Hidrovia 

Corredor do Mercosul prevê a implantação de canais de acesso aos portos e terminais em 

São Lourenço do Sul, rio Camaquã, Arambaré e Tapes (Figura 8.3). A partir dessa interven-

ção, é possível que a navegação reassuma alguma importância regional. 

  
Figura 8.3 – Estudo de viabilidade da hidrovia Corredor do Mercosul e os canais 

de acesso aos portos e terminais regionais 

8.5 Conclusão 

O estudo das demandas com base nos bancos de dados da outorga, do CEUSA, dos dados 

fornecidos pela CORSAN e pela estimativa por meio de indicadores econômicos e demográfi-

cos permite selecionar os dados da outorga e da CORSAN como os mais adequados para 

realizar os balanços entre oferta e demanda, pelo fato de que estes possuem as coordena-

das dos pontos de captação, tornando mais fidedigna a realização do balanço em cada mini-

bacia do modelo hidrológico adotado. A diferença entre os valores outorgados e estimados é 

mínimo, cerca de 1,1%. Esta diferença pode ser explicada pela definição da vazão unitária 

para irrigação e pela utilização industrial de água do sistema da CORSAN, além da população 

flutuante nos meses de turismo de sol e praia nos municípios costeiros. 
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A demanda hídrica para irrigação é vastamente superior a todas as demais demandas, a não 

ser no Alto Camaquã, onde, porém continua a ser a maior. Algo significativo é que a deman-

da animal é a segunda em valor, decorrente do rebanho da bacia.   
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9 BALANÇO ENTRE AS DISPONIBILIDADES E DEMANDAS HÍDRICAS AVALIADAS 

A cena atual a ser considerada no balanço hídrico é o ano de 2015. As estimativas de de-

mandas hídricas estimadas no Capítulo 8 nesta cena foram confrontadas com as disponibi-

lidades hídricas superficiais determinadas no Capítulo 7. O modelo de balanço hídrico utili-

zado é a versão mais atual do sistema de apoio à decisão descrita em KAYSER (2011), cuja 

base é o Modelo Hidrológico de Grandes bacias (MGB), integrado ao software MapWindow®.  

Neste diagnóstico será adotada a vazão de referência com permanência de 90% (Q90). Ou 

seja, supôs-se que em todas as seções fluviais da rede de drenagem da bacia do Camaquã 

ocorresse simultaneamente esta vazão, caracterizando uma estiagem que é superada em 

gravidade em apenas 10% dos eventos hidrológicos gerados pelo modelo. Sendo assim, ha-

veria garantia de que em 90% dos eventos hidrológicos ocorreriam situações menos graves 

em termos de suprimento hídrico às demandas atuais. 

Também foi necessário considerar o efeito de regularização proporcionado pela barragem do 

arroio Duro, que modifica as condições de vazão mínima à jusante da mesma. A descarga 

máxima regularizada na barragem é de 28 m³/s, valor acrescido à jusante do reservatório à 

disponibilidade de Q90. 

Para a alocação das demandas ao longo da bacia hidrográfica, os setores de abastecimento 

urbano e uso industrial foram agrupados e a inserção dos dados na bacia será feita de forma 

conjunta, alocando-os junto às sedes municipais, assim como a dessedentação animal e o 

consumo da população rural, onde se considerou a hipótese de que exista uma retirada dis-

tribuída ao longo de cada município. O setor de irrigação foi analisado separadamente, base-

ando-se no cadastro de outorgas do Departamento de Recursos Hídricos (DRH). 

9.1 Resultados das simulações 

Como ilustração do balanço hídrico realizado, são apresentadas as seguintes figuras: 

 Figura 9.1 – Balanço hídrico, cena atual, 2015: apresentando os resultados por trecho 

de rio, e as cores representam o quanto a demanda hídrica até aquela seção repre-

senta da vazão Q90% adotada como referência. Nesta figura se destaca a situação 

crítica da UPGRH do Arroio Velhaco; alguns rios já apresentam comprometimento im-
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portante na UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, mas, em termos gerais, os problemas 

de balanço são localizados, não sendo considerada a UPGRH do Arroio Velhaco; 

 Figura 9.2 – Atendimento às demandas, cena atual, 2015 (Q90%): apresentado os resul-

tados do balanço hídrico por célula, nas quais as cores representam a situação de acordo 

com a gravidade, indo de vermelho a amarelo e a verde, significando, no caso da irriga-

ção o atendimento de menos de 50% da demanda, entre 50% e 90% da demanda, e 

entre 90% a 100% da demanda, respectivamente. 
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9.2 Conclusões 

O Quadro 9.1 apresenta o balanço hídrico em pontos de interesse. As cores dos quadros 

são equivalentes às cores representadas nos mapas de balanço hídrico, de modo que a me-

todologia para sua obtenção é a mesma em relação aos mapas.  

Quadro 9.1 – Balanço Hídrico nos pontos de interesse 

UPGRH Corpo hídrico Descrição 
Q90 

(m³/s) 

Vazão 
remanescente 

(m³/s) 

Balanço 
hídrico (Q90 

- Qrem/ 
Q90) (%) 

Alto 
Camaquã 

Arroio das Lavras 
jusante Lavras do 

Sul 
0,13 0,10 26,3% 

Arroio Camaquã Chico foz 2,02 1,93 4,2% 

Rio Camaquã foz Alto Camaquã 10,04 9,16 8,8% 

Médio 
Camaquã 

Arroio Sutil 
jusante Dom Felici-

ano 
1,24 1,21 2,6% 

Arroio Olaria 
jusante Santana da 

Boa Vista 
0,24 0,23 6,4% 

Arroio Ladrão 
jusante Amaral 

Ferrador 
1,95 1,89 3,2% 

Rio Camaquã 
foz Médio Cama-

quã 
41,77 37,61 10,0% 

Arroio Pantanoso 
jusante captação 

Canguçu 
0,21 0,09 55,3% 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Arroio Duro jusante Chuvisca 0,51 0,50 1,2% 

Arroio Duro jusante Camaquã 29,71 6,03 79,7% 

Rio Camaquã jusante Cristal 45,15 40,32 10,7% 

Rio Camaquã foz 54,73 40,08 26,8% 

Arroio 
Velhaco 

Arroio da Toca 
jusante Cerro 
Grande do Sul 

1,46 1,23 15,4% 

Arroio Teixeira 
jusante Sentinela 

do Sul 
0,16 0,06 61,6% 

Arroio Teixeira foz 0,57 0,12 79,8% 

Arroio Capivari foz 1,10 0,16 85,6% 

Arroio Tigre 
jusante Reservató-

rio 
1,20 0,61 49,0% 

Arroio Velhaco foz 4,22 1,16 72,5% 

Arroio 
Turuçu 

Arroio São Lourenço 
jusante São Lou-

renço do Sul 
1,17 0,87 25,2% 

Arroio Turuçu jusante Turuçu 3,71 2,55 31,3% 

Arroio Turuçu foz 4,17 1,85 55,6% 

Legenda: 
Vazão remanescente (m³/s) 0 - 1 1,01 - 5 5,01 - 10 10,01 - 25 25,01 - 45 45,01 - 60 

       

Balanço hídrico 0% - 5% 5,01% - 10% 10,01% - 25% 25,01% - 50% 50,01% - 75% 75% - 99% 

Fonte: Gama Engenharia.  
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10 AVALIAÇÃO DO QUADRO INSTITUCIONAL E LEGAL DA GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS, ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRI-

COS, ESPECIALMENTE DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

O item a seguir apresenta uma descrição das instituições públicas que possuem competência 

para realizar analisar, avaliar e fiscalizar todos os projetos relativos a gestão dos recursos 

hídricos. Em conjunto, será apresentado o arcabouço legal aplicável à temática. 

10.1 Aspectos Institucionais 

A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 22 estabelece como competência privativa da 

União legislar sobre águas. No artigo 23, inciso VI, dispõe ser da competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e comba-

ter a poluição em qualquer de suas formas. O artigo 24, inciso VI, finalmente, estabelece 

como competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos natu-

rais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. No que se refere às águas, e aos 

instrumentos para a sua gestão, estes dispositivos constitucionais podem ser considerados 

contraditórios. Aos estados e municípios é vedado legislar sobre águas, a não ser quando 

faça parte da proteção ao meio ambiente e combate à poluição, situação em que a compe-

tência é comum. Quando a gestão das águas se refere à proteção do meio ambiente e con-

trole da poluição, a competência é concorrente. 

Deve ser destacado que a competência comum, tratada no artigo 23, se refere à esfera ad-

ministrativa para prestação de serviços (zelar, proteger e preservar) e que podem ser reali-

zados em todos os níveis de poder. A competência concorrente, estabelecida no artigo 24, 

não se dá em igualdade de condições. Ao contrário, obedece à uma hierarquia vertical, na 

qual a União edita normas de caráter geral e os estados complementam ou suprem a legisla-

ção, adaptando-a às suas peculiaridades, o mesmo ocorrendo com os municípios em relação 

aos estados. 

Em resumo, constitui competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal (excluin-

do os Municípios) legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos na-

turais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. À União cabe fixar normas gerais 

e aos Estados e Distrito Federal legislar nos vazios, atendendo às suas peculiaridades. Aos 



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

210 

municípios cabe suplementar a legislação federal ou estadual no que couber, ou seja, quan-

do se tratar de interesse local. 

Isto fica claro no artigo 25, que estabelece que os Estados se organizam e se regem pelas 

Constituições e leis que adotarem, respeitados os seus princípios. “Essa competência é válida 

para qualquer campo administrativo, pois a Constituição não excluiu nenhum. Por tal razão, 

mesmo integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, os estados 

podem criar seus modelos, desde que compatíveis com o da União, para não caminharem na 

contramão. Mas os modelos não precisam ser totalmente iguais”8. 

Até que ponto os modelos e práticas gerenciais estaduais podem se diferenciar dos preceitos 

estabelecidos pela União é questão de bom senso. Quanto maior a necessidade de fuga aos 

padrões estabelecidos pela União, válidos para rios de domínio federal, para atender a pecu-

liaridades específicas do estado, maior o risco de ocorrerem dificuldades de articulação entre 

sistemas estaduais e desses ao nacional. Como muitas bacias contêm rios de domínio esta-

dual e federal está possibilidade de articulação entre sistemas é fundamental. Portanto, par-

te-se da premissa que os Sistemas Estaduais devem espelhar o que dispõe o Sistema Nacio-

nal, do qual participam, sempre que possível. Quando, porém, especificidades regionais exi-

girem alterações na norma construída no âmbito da federação, deverá ser pesado até que 

ponto as demandas dessas especificidades preponderam sobre a necessidade de articulação 

sistêmica. Não há necessidade de que existam similaridades, mas que sejam possíveis as 

articulações. 

Deste modo, no que concerne aos aspectos intencionais, destacam-se a Política Nacional 

estabelecida pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e o a 

Política Estadual a cargo do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH), abaixo apresen-

tados: 

  

                                            

 

8 Pompeu, C. T. (2002) Perfil das agências de bacias deve respeitar as culturas locais. Revista do Legislativo, no. 34. Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais: maio/agosto 2002. 
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10.1.1 POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS E SEU RESPECTIVO SISTEMA 

Conforme consta na Constituição Federal de 1988, artigo 21, XIX, ficou estabelecido como 

competência da União "instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 

definir critérios de outorga de direito de seu uso" (ABES, 20139). Para tanto, foi promulgada 

a Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Na-

cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e regulamenta o inciso XIX do art. 21 da CF.  

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), criado pela referida 

Lei, instaurou um arranjo institucional baseado em princípios de organização para a gestão 

compartilhada do uso da água, formado pelos entes abaixo relacionados: 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

 Agência Nacional de Águas (ANA); 

 Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

 Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, cu-

jas competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos; 

 Agências de Água. 

Conforme consta na Lei nº 9.433/1997, a Secretaria Executiva do CNRH é exercida pelo ór-

gão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal responsável pela gestão dos recursos hídricos, ou seja, a Secretaria de Re-

cursos Hídricos do MMA. E em 17 de julho de 2000, foi sancionada a Lei nº 9.984, que "dis-

põe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do SINGREH, e dá outras provi-

dências". Autarquia vinculada ao MMA, integrando SINGREH. Entre suas atribuições está a 

                                            

 

9 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES/RS. 2013. Sistema Nacional de Recursos Hídricos e 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Disponível em: <http://www.abes-rs.org.br/rechid/sistemarh.htm> Acesso em: 17 Out. 
2014. 
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outorga do direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, além 

de outras funções de caráter normativo, executivo e de fiscalização relativas ao uso dos re-

cursos hídricos e de assessoramento técnico ao Sistema Nacional. 

Desta forma, a estrutura do SINGREH, a abrangência de atuação e os integrantes da mes-

ma, de acordo com os dispositivos legais vigentes, pode ser visualizada na Figura 10.1. 

 
Fonte: ANA. 

Figura 10.1 – Matriz Institucional do SINGREH. Fonte: ANA10 

10.1.2 POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL E SEU RESPECTIVO 

SISTEMA 

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul foi instituído no Artigo 171 da 

Constituição Gaúcha, de acordo com o que é abaixo transcrito:  

ART. 171. Fica instituído e sistema estadual de recursos hídricos, integrado ao sistema na-

cional de gerenciamento desses recursos, adotando as bacias hidrográficas como unidades 

                                            

 

10 ANA – Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil. Disponível em: http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm. 
Acesso em: 17 set 2014. 

http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm
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básicas de planejamento e gestão, observados os aspectos de uso e ocupação do solo, com 

vista a promover: I - melhoria de qualidade dos recursos hídricos do Estado; II - o regular 

abastecimento de água às populações urbanas e rurais, de indústrias e aos estabelecimentos 

agrícolas. § 1º - O sistema de que trata este artigo compreende critérios de outorga de uso, 

o respectivo acompanhamento, fiscalização e tarifação, de modo a proteger e controlar as 

águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, assim como raciona-

lizar e compatibilizar os usos, inclusive quanto a construção de reservatórios, barragens e 

usinas hidrelétricas. § 2º - No aproveitamento das águas superficiais e subterrâneas será 

considerado de absoluta prioridade o abastecimento das populações. § 3º - Os recursos ar-

recadados pela utilização da água deverão ser destinados a obras e à gestão de recursos 

hídricos na própria bacia, garantindo sua conservação e a dos recursos ambientais, com prio-

ridade para ações preventivas. 

Este artigo estabelece a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, inclui 

critérios de outorga, acompanhamento, fiscalização e tarifação do uso dos recursos hídricos, 

sendo que os recursos arrecadados deverão ser investidos na própria bacia, com prioridade 

para ações preventivas. 

A Lei 10.350 de 30 de dezembro de 1994 instituiu o Sistema de Estadual de Recursos Hídri-

cos do Rio Grande do Sul ao regulamentar o artigo constitucional previamente transcrito. A 

Figura 10.2 esquematiza os seus principais dispositivos e a Figura 10.3 apresenta o sistema 

dela decorrente. É prevista a criação de Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica nas 

principais bacias do Estado, agrupadas em três Regiões Hidrográficas: Região do Rio Uruguai, 

do Guaíba, e das bacias do Litoral. Cada região contará com uma Agência de Região Hidrográ-

fica (ou Agência de Água de acordo com a lei 9.433/97), para prover assistência técnica e ad-

ministrativa aos seus comitês e ao Sistema. Um Departamento Estadual de Recursos Hídricos 

assumirá as atribuições de outorga de direitos de uso de água e de preparo de um Plano Esta-

dual de Recursos Hídricos que, em cada bacia, será detalhado em Planos de Bacia Hidrográfi-

ca. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM manterá suas atribuições no que se 

refere à Política de Meio Ambiente do Estado, entre elas a de enquadramento dos corpos de 

água em classes de usos preponderantes e de emissão de licenciamentos de atividades poten-

cialmente poluidoras. O órgão máximo do sistema é o Conselho de Recursos Hídricos.  
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Fonte: Lei 10.350 de 30 de dezembro de 1994 

Figura 10.2 – Política de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul,  
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Fonte: Lei 10.350 de 30 de dezembro de 1994 

Figura 10.3 – Representação esquemática do Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul 

O processo de planejamento é resumidamente ilustrado na Figura 10.4. Dois documentos 

são elaborados: o Plano Estadual de Recursos Hídricos, com horizonte de planejamento de 

longo prazo e atualizações periódicas durante os mandatos de cada governador; e os Planos 

de Bacia Hidrográfica, com horizonte de planejamento de médio prazo, com atualizações a 

cada quatro anos.  

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será aprovado na forma de lei tendo como elementos 

constitutivos: 

 Tradução dos objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos em metas a serem 

alcançadas em prazos definidos;  

 Enfatize nos aspectos quantitativos, de forma compatível com os objetivos de quali-

dade de água, estabelecidos a partir das propostas dos Comitês de Gerenciamento de 

Bacia Hidrográfica;  

 Inventário das disponibilidades hídricas presentes e as estruturas de reservação exis-

tentes;  

 Inventário dos usos presentes e os conflitos resultantes;  
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 Projeção dos usos e as disponibilidades de recursos hídricos e os conflitos potenciais;  

 Definição e análise pormenorizada das áreas críticas, atuais e potenciais;  

 Estabelecimento de diretrizes para a outorga do uso da água, que considerem a alea-

toriedade das projeções dos usos e das disponibilidades de água e as diretrizes para 

a cobrança pelo seu uso; e  

 Estabelecimento de limite mínimo para a fixação dos valores a serem cobrados pelo 

uso da água. 

Ele deverá considerar, “obrigatoriamente, a variável ambiental através da incorporação, ao 

nível do planejamento de cada bacia hidrográfica, de Estudos de Impacto Ambiental e res-

pectivos Relatórios de Impacto Ambiental, de modo a conter um juízo de previabilidade do 

licenciamento ambiental global, sem prejuízo do licenciamento nos termos da legislação vi-

gente” (Lei 10350/97, parágrafo único do artigo 24). São estabelecidas diretrizes para a ou-

torga do uso da água e o limite mínimo para fixação de valores a serem cobrados pelo seu 

uso, que poderão ser aumentados nos Planos de Bacia Hidrográfica. 

Esses Planos de Bacia Hidrográfica têm por finalidade operacionalizar, no âmbito de cada 

bacia hidrográfica, as disposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizando 

os aspectos quantitativos e qualitativos, de modo a assegurar que as metas e usos previstos 

pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos sejam alcançados simultaneamente com melhorias 

sensíveis e contínuas dos aspectos qualitativos dos corpos de água (Lei 10350/97, artigo 26). 

Os seus elementos constitutivos são (lei 10350, artigo 27):  

 Objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de planejamento não infe-

riores ao estabelecido no Plano Estadual de Recursos Hídricos, ou seja, o enquadra-

mento dos corpos de água em classes de qualidade, de acordo com os usos prepon-

derantes a que se destinam;  

 Programas das intervenções estruturais e não-estruturais e sua espacialização;  

 Esquemas de financiamento dos programas através de: a) determinação dos valores 

cobrados pelo uso da água; b) rateio dos investimentos de interesse comum; c) pre-
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visão dos recursos complementares alocados pelos orçamentos públicos e privados 

na bacia. 

Os Planos Estadual e de Bacia Hidrográfica definem e orientam a aplicação dos processos de 

enquadramento de corpos de água em classes qualitativas, de acordo com os usos prepon-

derantes a que se destinam, de outorga de uso e de cobrança pelo uso da água. Como é 

esclarecido na Figura 10.4, o Plano Estadual de Recursos Hídricos define, para todo estado, 

metas quali-quantitativas a serem atingidas pelas águas em prazos definidos, os critérios de 

outorga de uso e as diretrizes para cobrança pelo uso de água. Os Planos de Bacia Hidrográ-

fica estabelecem objetivos de qualidade de água vinculando-o às metas estipuladas no Plano 

Estadual e aprovam os valores de cobrança, de acordo com os planos de intervenção que 

são aprovados nesses planos. Esses planos de intervenção, por usa vez, devem acatar as 

diretrizes de outorga de direitos de uso de água que são estabelecidas no Plano Estadual. 

De acordo com a lei 10.350/94 o processo de enquadramento deve ser desenvolvido no âm-

bito da elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, e considerando o que é disposto pelo 

Plano Estadual de Recursos Hídricos. Porém, a prática não tem sido esta. Como ilustra a Fi-

gura 10.5, o enquadramento tem sido realizado de forma não associada à elaboração do 

Plano de Bacia Hidrográfica, sendo os corpos de água enquadrados pela Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental - FEPAM, em um processo do qual participa o Comitê da respectiva 

Bacia Hidrográfica. Esta prática segue as diretrizes operacionais que foram geradas em épo-

ca que a FEPAM e o Departamento de Recursos Hídricos - DRH achavam-se vinculados a 

secretarias de estado distintas e que, portanto, a divisão de atribuições deveria ser bem de-

finida. Esta divisão de atribuições entre o DRH e a FEPAM levou à necessidade de se esbo-

çar, como nas Figura 10.5 e Figura 10.6 as atribuições de cada entidade, separadamente. 

Da mesma forma, as demais atribuições previstas na lei 10.350/94, devem ser visualidades 

sob a ótica dessa separação, como é disposto na Figura 10.7. 

Com a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mediante a lei 11.362/99, e a trans-

ferência da FEPAM e do DRH para seu âmbito, a representação do Sistema Estadual de Re-

cursos Hídricos não necessita mais prever esta divisão. Será internamente à Secretaria de 

Meio Ambiente que a divisão de tarefas será realizada, atendo ao disposto na legislação e de 

acordo com as boas práticas gerenciais. 
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Desta forma, os fluxos para elaboração dos planos, previamente apresentado na Figura 

10.2, podem ser alterados e apresentados como na Figura 10.8. 

No mesmo sentido deve ser considerado que muitas das decisões do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH, do qual participa o Estado do Rio Grande do Sul, poderiam ser 

acatadas, alterando em parte as práticas gerenciais vigentes. As vantagens seriam: 

 as práticas acatadas pelo CNRH resultam da experiência da implantação dos sistemas 

de gestão de recursos hídricos no país, permitindo ao Rio Grande do Sul delas se be-

neficiar; 

 a homogeneidade dessas práticas em território nacional, embora não seja obrigató-

ria, é desejável permitindo melhor interlocução entre os sistemas nos âmbitos esta-

duais, e desses com o do âmbito federal. 
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Figura 10.4 – O processo de planejamento de recursos hídricos na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: 

planos, entidades e atribuições  
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Figura 10.5 – Processos de enquadramento, outorga e cobrança pelo uso da água 
na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: sequenciamento, 

entidades e atribuições  
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Figura 10.6 – Outras atribuições previstas na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul 
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Figura 10.7 - O processo de planejamento de recursos hídricos na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: 

planos, entidades e atribuições – fluxos após a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente  
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Finalmente, observa-se que pouco seria alterada a prática gerencial do Rio Grande do Sul. 

Unicamente no que se refere ao processo de enquadramento haveria alguma modificação, 

ao se delegar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e não à FEPAM, a formalização do 

enquadramento. Com efeito, no que se refere a este processo, a Resolução 12 de 19 de ju-

lho de 2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos buscou a homogeneização dos pro-

cedimentos em território nacional.  Textualmente:  

“Art. 2º As Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação, proporão aos respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica o enquadramento de corpos de água em classes segundo os 

usos preponderantes, com base nas respectivas legislações de recursos hídricos e ambiental 

e segundo os procedimentos dispostos nesta Resolução. 

Art. 8º Na etapa de aprovação da proposta de enquadramento e respectivos atos jurídicos 

deverão ser observados os procedimentos previstos neste artigo. 

§ 1º As alternativas de enquadramento, bem como os seus benefícios socioeconômicos e 

ambientais, os custos e os prazos decorrentes, serão divulgadas de maneira ampla e apre-

sentadas na forma de audiências públicas, convocadas com esta finalidade pelo Comitê de 

Bacia Hidrográfica. 

§ 2º A seleção de alternativa de enquadramento será efetuada pelo Comitê de Bacia Hidro-

gráfica, que a submeterá ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou ao respectivo Conse-

lho Estadual ou Distrital de Recursos Hídricos, de acordo com a esfera de competência. 

§ 3º O Conselho Nacional ou o respectivo Conselho Estadual ou Distrital de Recursos Hídri-

cos, em consonância com as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, aprovará o 

enquadramento dos corpos de água, de acordo com a alternativa selecionada pelo Comitê de 

Bacia Hidrográfica, por meio de Resolução. 

Art. 9º Aos órgãos gestores de recursos hídricos e aos órgãos de controle ambiental compe-

tentes cabe monitorar, controlar e fiscalizar os corpos de água para avaliar se as metas do 

enquadramento estão sendo cumpridas. 

Art. 10. A cada dois anos, os órgãos gestores de recursos hídricos e os órgãos de controle 

ambiental competentes encaminharão relatório ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e 
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ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou ao Conselho Estadual ou Distrital de Recursos 

Hídricos, identificando os corpos de água que não atingiram as metas estabelecidas e as 

respectivas causas pelas quais não foram alcançadas. 

Art. 11. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou o Conselho Estadual ou Distrital de 

Recursos Hídricos, em consonância com as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambi-

ente, avaliará e determinará as providências e intervenções, no âmbito do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, necessárias para atingir as metas estabelecidas, 

com base nos relatórios referidos no artigo anterior e nas sugestões encaminhadas pelo res-

pectivo Comitê. ” 

Como decorrência do exposto, os principais instrumentos de gestão de recursos hídricos, 

enquadramento, outorga e cobrança, seriam desenvolvidos de acordo com os fluxos da Fi-

gura 10.8. 
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Figura 10.8 – Processos de enquadramento, outorga e cobrança pelo uso da água 
na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: sequenciamento, 

entidades e atribuições, após homogeneização com as práticas adotadas pelo 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
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cursos Hídricos avaliaria e determinaria providências necessárias para que as metas fossem 

alcançadas. 
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Figura 10.9 – Outras atribuições previstas na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, após homogeneização 

com o que é disposto no Sistema Nacional de Recursos Hídricos  
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Deve ser observado que os processos gerenciais apresentados nas Figuras prévias são 

vinculados, como são os planos:  

 o enquadramento define uma das orientações, de natureza qualitativa, para a 

outorga de uso,  

 os usos outorgados são objeto de cobrança  

 o valor de cobrança é fixado em função da classe em que o corpo de água esti-

ver enquadrado, entre outros fatores. 

A Figura 10.6 e a Figura 10.9 ilustram também as entidades envolvidas e as atribui-

ções que exercem nesses processos. O enquadramento e os valores a serem cobrados 

pelo uso de água devem fazer parte do Plano de Bacia Hidrográfica. Já a outorga se 

acha fora das atribuições dos Comitês, pois esta é consequência da dominialidade da 

água, estadual ou federal. Cabe ao Departamento de Recursos Hídricos (alterações 

quantitativas) e à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (alterações qualitativas) 

realizarem as outorgas (ou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente realizá-las, sem 

necessidade de ser reportado o fluxo operacional interno), acatando as diretrizes apro-

vadas no Plano Estadual. 

Cabe enfatizar o processo de negociação social que esse sistema promove, tendo os 

Comitês de Bacia Hidrográfica como instância original para dirimir conflitos de uso de 

água. Em um nível intermediário de deliberação sobre os conflitos, existe a Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, mediante a atuação do Departamento de Recursos Hídri-

cos e da Fundação Estadual de Proteção Ambiente, que regulam os aspectos quantita-

tivos e qualitativos de uso da água, respectivamente. Esse papel regulador lhes é atri-

buído pelos poderes de outorga de usos que afetem a quantidade ou a qualidade das 

águas. Finalmente, uma última instância de negociação existe, também de caráter re-

gulatório, exercida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

10.1.3 ASPECTOS LEGAIS APLICÁVEIS 

Os aspectos legais aplicáveis foram levantados por meio de um esforço de revisão bi-

bliográfica relativa ao arcabouço legal de âmbito federal e estadual pertinente aos re-
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cursos hídricos e da legislação ambiental de interesse para o enquadramento e para a 

gestão dos recursos hídricos. Foram levantadas também a legislação municipal relacio-

nada à gestão das águas superficiais. Para tanto, foram consultadas as seguintes fon-

tes: 

 Agência Nacional de Águas – ANA 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 

 Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – 

MMA 

 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH 

 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM 

 Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN 

 Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais – IPEF 

 Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA 

Por ocasião da pesquisa de campo junto às prefeituras municipais dos municípios inte-

grantes da Bacia, será realizado o levantamento da legislação municipal existente, bem 

como a estrutura e articulação dos municípios, no que tange à gestão das águas su-

perficiais. Deste modo, este item será apresentado no diagnóstico do meio socioeco-

nômico. 

5.2.2.1. Legislação Aplicável aos Recursos Hídricos 

Neste item no sentido de subsidiar o presente estudo, foi feito um amplo levantamento 

da legislação Federal e Estadual, em relação aos assuntos que diretamente incidem na 

temática Recursos Hídricos. No Quadro 10.1 e Quadro 10.2 se pode verificar os 

aspectos legais da legislação Federal e Estadual. 
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Quadro 10.1 – Legislação Federal aplicável aos Recursos Hídricos 
Tipo de Legis-

lação 
Descrição 

Constituição 
federal 

Artigo nº. 20, inciso III Define o domínio público das águas da União. 

Artigo nº. 26, inciso I Inclui as águas como bens dos Estados. 

Leis 

Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta 
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 
1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a 

Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei nº. 9.984, de 17 de julho 
de 2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 
entidade federal de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Lei nº. 10.881, de 9 de junho 
de 2004 

Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional 
de Águas e entidades delegatárias das funções de Agências de 
Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da 

União e dá outras providências. 

Medidas Provi-
sórias 

Medida Provisória nº 165, de 
11 de fevereiro de 2004 

Dispõe sobre o contrato de gestão entre a Agência Nacional de 
Águas e as entidades delegatárias das funções de Agência de 
Água, nos termos do art. 51 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997, e dá outras providências. 

Decretos 

Decreto nº. 24.643, de 10 de 
julho de 1934 

Decreta o Código de Águas. 

Decreto de 8 de julho de 2002 

Cria Grupo Executivo destinado a promover ações de integra-
ção entre a pesquisa e a lavra de águas minerais termais, 

gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários e a 
gestão de recursos hídricos, e dá outras providências. 

Decreto nº. 4.613, de 11 de 
março de 2003, com nova 

redação dada pelo Decreto nº 
5.263, de 05 de novembro de 

2004 

Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá 
outras providências. 

Decreto nº. 5.263, de 5 de 
novembro de 2004 

Acresce § 7º ao art. 5º do Decreto nº 4.613, de 11 de março 
de 2003, que regulamenta o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Decreto de 22 de março de 
2005 

Institui a Década Brasileira da Água, a ser iniciada em 22 de 
março de 2005. 

Decreto nº. 5.440, de 4 de 
maio de 2005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de 
qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 

Resoluções 

Resolução CNRH nº. 76, de 16 
de outubro de 2007 

Estabelece diretrizes gerais para a integração entre a gestão de 
recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gaso-

sas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários. 

Resolução CNRH nº 145, de 
12 de dezembro de 2012 

Estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos 
Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras providencias. 

Portarias 
Portaria Interministerial nº. 

206, de 11 de agosto de 2004 

Institui, no âmbito da Secretaria de Recursos Hídricos do Minis-
tério do Meio Ambiente, Grupo de Trabalho, com a finalidade 
de propor ações que visem solucionar questões operacionais 
decorrentes da cobrança pelo uso da água, apontando novos 

mecanismos de arrecadação e de aplicação dos recursos oriun-
dos da referida cobrança. 
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Quadro 10.2 – Legislação Estadual aplicável aos Recursos Hídricos 
Tipo de 

Legislação 
Descrição 

Constituição 
Estadual 

Artigo nº 171 Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Leis 

Lei nº. 8.850 de 08 de 
maio de 1989 

Cria o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do 
Sul - FRH-RS. 

Lei nº. 10.350, de 30 de 
dezembro de 1994 

Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o 
artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

Lei nº. 11.362, de 29 de 
julho de 1999 

Introduz modificações na Lei nº 10.356, de 10 de janeiro de 1995, 
dispõe sobre a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA e dá outras provi-

dências. 

Lei nº. 11.560, de 22 de 
dezembro de 2000 

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 Hídricos. 

Lei nº. 11.685, de 08 de 
novembro de 2001 

Introduz alteração no artigo 7° da Lei n° 10.350, de 30 de dezembro 
de 1994, que institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Decretos 

Decreto nº. 36.055, de 
04 de julho de 1995 

Regulamenta o artigo 7 da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, 
que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Decreto nº. 37.033, de 
21 de novembro de 

1996 

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 nº. 37.034, de 
21 de novembro de 

1996 

Regulamenta o artigo 18 da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 
1994, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Decreto nº 40.505, de 
08 de dezembro de 

2000 

Altera o Decreto nº 36.055, de 4 de julho de 1995, que trata do Con-
selho Estadual de Recursos Hídricos. 

Decreto nº. 40.225, de 
07 de agosto de 2000 

Cria o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. 

Decreto nº 42.047, de 
26 de dezembro de 

2002 

Regulamenta disposições da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 
1994 com alterações relativas ao gerenciamento e à conservação das 

águas subterrâneas e dos aquíferos. 

Decreto nº. 43.866, de 
01 de junho de 2005 

Altera a redação do artigo 3º do Decreto nº 40.225, de 7 de agosto de 
2000, que criou o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do 

Baixo Jacuí. 

Resoluções 

Resolução CRH nº. 
01/1997 

Regulamenta os usos da água que dispensam de outorga. 

Resolução CRH nº. 
09/2001 

Regulamenta o processo de instalação dos Comitês de Gerenciamento 
de Bacias Hidrográficas no Estado do Rio Grande do Sul. 

Resolução CRH nº. 
02/2002 

Regulamenta o processo para a eleição dos membros dos Comitês de 
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas. 

Resolução CRH nº. 
03/2002 

Regulamenta a utilização do Fundo de Recursos Hídricos para a im-
plementação do Sistema de Recursos Hídricos do Estado. 

Resolução CRH nº 
04/2002 

Define a Divisão Hidrográfica do Estado do Rio Grande do Sul 

Resolução CRH nº. 
08/2002 

Aprova a minuta de Projeto de Lei, elaborada pela Câmara Técnica, 
que dispõe sobre a criação e regulamentação das Agências de Região 

Hidrográfica. 

Resolução CRH nº. 
04/2004 

Aprova a alteração das categorias dos comitês de bacias. 

Resolução CRH nº. 
06/2004 

Institui o Grupo de Trabalho para estudar a participação de todos os 
Comitês nos assentos do CRH/RS. 

Resolução CRH nº 
24/2006 

Cria o Grupo de Trabalho de Águas Subterrâneas. 

Resolução CRH nº. 
35/2007 

Cria o Grupo de Trabalho para Gestão da Região Hidrográfica do Guaí-
ba. 
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Tipo de 
Legislação 

Descrição 

Resolução CRH nº. 

124/2013 

Homologa o processo eleitoral do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Baixo Jacuí 

Convênios 

Convênio SE-
MA/DRH/FRH-RS-
METROPLAN nº 

003/2010 (VENCIDO, 
Primeiro Termo Aditivo, 
Solicitada não renova-

ção pela CTG) 

Convênio que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por 
intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, no âmbito do Departa-

mento de Recursos Hídricos, com a interveniência do Fundo de Inves-
timento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, e a Fundação 

Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, com a anuência 
da Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, 
visando à cooperação técnica, institucional e financeira para executar, 
em caráter provisório, as atribuições de Agências de Região Hidrográ-
fica, previstas no art. 20 da Lei Estadual nº. 10.350, de 30 de dezem-

bro de 1994. 

 

5.2.2.2. Outras Legislações Relacionadas a Recursos Hídricos 

Além da legislação Federal e Estadual específica aos Recursos Hídricos, verificou-se outros 

instrumentos legais que são de interesse para a Gestão de Recursos Hídricos, devendo 

essa, portanto, serem observadas no processo de elaboração e de revisão de planos de 

bacia, ver Quadro 10.3 e Quadro 10.4. 
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Quadro 10.3 – Legislação ambiental de âmbito Federal de interesse para gestão 
dos Recursos Hídricos 

Legislação Ementa Enquadramento 

Lei nº 12.651, 
de 25 de maio 
de 2012 e alte-

ração 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 
Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 

1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provi-
sória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

Preservação das Comunidades Aquáticas 
Proteção das Comunidades Aquáticas 

Lei nº. 
11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 
6.528, de 11 de maio de 1978, e dá outras providências. 

Abastecimento para Consumo Humano 

Lei n°. 
9.985/2000 

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza - SNUC 

Preservação das Comunidades Aquáticas 
Proteção das Comunidades Aquáticas 

Portaria nº 
2.914/2011 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu pa-

drão de potabilidade. 
Abastecimento para Consumo Humano 

Resolução CNRH 
nº. 91/2008 

Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramen-
to dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

Enquadramento 

Resolução CO-
NAMA nº. 
430/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 

17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA. 

Abastecimento para Consumo Humano 
Preservação do Equilíbrio Natural das 

Comunidades Aquáticas 
Outros Usos da Água 

Resolução CO-
NAMA n°. 
428/2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a 
autorização do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do 
artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem 

como sobre a ciência do órgão responsável pela adminis-
tração da UC no caso de licenciamento ambiental de 

empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras 
providências. 

Preservação das Comunidades Aquáticas 
Proteção das Comunidades Aquáticas 

Resolução CO-
NAMA nº. 
396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências. 

Abastecimento para Consumo Humano 
Enquadramento 

Resolução CO-
NAMA nº. 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretri-
zes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. 

Abastecimento para Consumo Humano 
Preservação das Comunidades Aquáticas 

Preservação do Equilíbrio Natural das 
Comunidades Aquáticas 

Proteção das Comunidades Aquáticas 
Recreação 
Irrigação 

Aquicultura e Pesca 
Dessedentação de Animais 

Navegação 
Harmonia Paisagística 
Outros Usos da Água* 

Enquadramento 

Resolução CO-
NAMA nº. 
274/2000 

Define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. Recreação 

* Consideradas atividades como suinocultura, mineração, indústria, produção de hidroeletrici-
dade, agropecuária, etc. 
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Quadro 10.4 – Legislação Ambiental de âmbito Estadual de interesse para 
gestão dos Recursos Hídricos 

Legislação Ementa Enquadramento 

Lei nº 9.519/1992 
Institui o Código Florestal do Estado do Rio Gran-

de do Sul e dá outras Providências. 
Preservação das Comunidades Aquáticas 

Lei nº. 10.350/1994 
Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, 
regulamentando o art. 171 da Constituição do Rio 

Grande do Sul. 
Enquadramento 

Lei nº. 11.520/2000 Institui o Código Estadual do Meio Ambiente 

Abastecimento para Consumo Humano 
Preservação das Comunidades Aquáticas 
Preservação do Equilíbrio Natural das Co-

munidades Aquáticas 
Proteção das Comunidades Aquáticas 

Recreação 
Irrigação 

Aquicultura e Pesca 
Dessedentação de Animais 

Navegação 
Harmonia Paisagística 
Outros Usos da Água 

Enquadramento 

Decreto nº 
34.256/1992 

Cria o Sistema Estadual de Unidades de Conserva-
ção e dá outras providências. 

Preservação das Comunidades Aquáticas 

Decreto n° 
38.814/1998 

Regulamenta o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação - SEUC e dá outras providências. 

Preservação das Comunidades Aquáticas 

Resolução CONSEMA 
nº. 01/1998 

Especifica novas condições e exigências para o 
sistema de Automonitoramento de Atividades 

Poluidoras Industriais localizadas no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Preservação do Equilíbrio Natural das Co-
munidades Aquáticas 
Outros Usos da Água 

Resolução CONSEMA 
nº. 100/2005 

Dispõe sobre o Plano Estadual de Regularização 
da Atividade de Irrigação para o Estado do Rio 

Grande do Sul 
Irrigação 

Resolução CONSEMA 
n. º 128/2006 

Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de 
Efluentes Líquidos para fontes de emissão que 
lancem seus efluentes em águas superficiais no 

Estado do Rio Grande do Sul 

Abastecimento para Consumo Humano 
Preservação do Equilíbrio Natural das Co-

munidades Aquáticas 
Outros Usos da Água 

Resolução CONSEMA 
n. º 129/2006 

Dispõe sobre a definição de Critérios e Padrões de 
Emissão para Toxicidade de Efluentes Líquidos 

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

Abastecimento para Consumo Humano 
Preservação do Equilíbrio Natural das Co-

munidades Aquáticas 
Outros Usos da Água 

Resolução CONSEMA 
nº. 245/2010 

Dispõe sobre a fixação de procedimentos para o 
licenciamento de Sistemas de Esgotamento Sanitá-

rio, considerando etapas de eficiência, a fim de 
alcançar progressivamente os padrões de emissão 
e os padrões das Classes dos corpos hídricos re-

ceptores, em conformidade com os Planos de 
Saneamento e de Recursos Hídricos. 

Abastecimento para Consumo Humano 

Resolução CONSEMA 
nº. 251/2010 

Dispõe sobre prorrogação de prazo para cumpri-
mento do Art. 9º da Resolução CONSEMA 

129/2006 que define Critérios e Padrões de Emis-
são para Toxicidade de Efluentes Líquidos lança-
dos em águas superficiais do Estado do Rio Gran-

de do Sul. 

Abastecimento para Consumo Humano 
Preservação do Equilíbrio Natural das Co-

munidades Aquáticas 
Outros Usos da Água 

Resolução CONSEMA 
nº 276/2013 

Dispõe sobre a excepcionalidade nos sistemas de 
tratamento de esgotos sanitários no que diz res-
peito aos padrões e condições para a emissão de 
efluentes líquidos domésticos em águas superfici-

ais no Estado do Rio Grande do Sul 

Abastecimento para Consumo Humano 
Preservação do Equilíbrio Natural das Co-

munidades Aquáticas 
Outros Usos da Água 
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11 IDENTIFICAÇÃO DE POLÍTICAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS SETO-

RIAIS QUE INTERFIRAM NOS RECURSOS HÍDRICOS 

Neste item são apresentados as políticas, planos, programas e projetos previstos na 

bacia hidrográfica do rio Camaquã no período de 20 anos, que possuem relação, ou 

que venham a causar impacto direto nos recursos hídricos.  

11.1 Âmbito federal 

11.1.1 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 

Criado em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a reto-

mada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, 

logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e 

sustentável. 

Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, com o mesmo pensamento estratégico, 

aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, mais recursos e mais parcerias 

com estados e municípios, para a execução de obras estruturantes que possam melho-

rar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. 

A Figura 11.1 e a Figura 11.2 apresentam os valores dos programas do PAC vigentes 

nos municípios da bacia, na área de recursos hídricos, discretizados por município e por 

órgão responsável, respectivamente. 
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Figura 11.1 – Valores empenhados referente ao PAC em ações relevantes aos 

recursos hídricos, por município. 

 
Figura 11.2 – Valores empenhados referente ao PAC em ações relevantes aos 

recursos hídricos, por órgão responsável financiador. 

11.1.2 PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) é conduzido pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), sendo financiado através do acordo de empréstimo, entre o Governo 

Brasileiro e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e ob-

jetiva desenvolver nos Estados projetos de gestão que integram a Política Ambiental 

com políticas setoriais, propiciando uma maior participação dos municípios e de organi-

http://www.mma.gov.br/?id_estrutura=6
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zações de sociedade civil na gestão ambiental. Também visa atuar de forma descentra-

lizada, apoiando as diversas Unidades da Federação no fortalecimento das instituições 

que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e no incentivo à ges-

tão integrada do meio ambiente. O PNMA II foi configurado para ser desenvolvido em 

três fases sucessivas de implementação, no total de 10 anos. Está estruturado em dois 

componentes - Gestão Integrada de Ativos Ambientais e Desenvolvimento Institucio-

nal. Este último está subdividido em Licenciamento Ambiental, Monitoramento da Qua-

lidade da Água e Gerenciamento Costeiro. Constitui Acordo de empréstimo entre o 

Gov. Brasileiro + Banco Internacional Para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD 

(US$ 300 milhões para 10 anos de execução). 

No Estado, a FEPAM é executora dos subcomponentes do Desenvolvimento Institucio-

nal, licenciamento ambiental e gerenciamento costeiro. 

11.1.3 PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica “Luz para 

Todos” instituído no final de 2003 é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e 

operacionalizado pela ELETROBRÁS e Concessionárias. O número de Cadastrados no 

PLT atinge um total de 21 mil inscritos, sendo que 5.595 unidades consumidoras foram 

ligadas ao longo do ano, com um montante de investimento total de R$ 42,9 milhões. 

11.1.4 PROGRAMA RELUZ 

O Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes, atual-

mente denominado PROCEL RELUZ, foi instituído em 2000 pela ELETROBRAS, com o 

apoio do Ministério de Minas e Energia, e implementado pelas concessionárias de 

energia elétrica com a participação das prefeituras e governos estaduais. 

O PROCEL RELUZ tem por objetivo promover o desenvolvimento de sistemas eficientes 

de Iluminação Pública e sinalização semafórica, bem como a valorização dos espaços 

públicos urbanos, melhorando a segurança da população. 

A CEEE, em 2007, deu sequência ao Programa Reluz, oriundo de contrato firmado, em 

2006, entre a Empresa e a ELETROBRÁS para 4 munícipios: Porto Alegre, Butiá, Minas 
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do Leão e São Lourenço do Sul. O valor total dos quatro projetos é de R$ 27,2 mi-

lhões. 

11.2 Âmbito estadual 

11.2.1 PROJETO RS BIODIVERSIDADE 

O Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do 

Rio Grande do Sul, simplesmente denominado de Projeto RS Biodiversidade é um pro-

jeto do Governo do Estado que tem como objetivo promover a conservação e recupe-

ração da biodiversidade, mediante o gerenciamento integrado dos ecossistemas e a 

criação de oportunidades para o uso sustentável dos recursos naturais, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. 

11.2.2 SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES (SMAD) 

O Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres é um projeto de implantação de 

monitoramento e alerta de desastres para a Defesa Civil e órgãos competentes na ges-

tão de risco, além de monitoramento com vistas à gestão ambiental dos recursos natu-

rais. 

O estado do Rio Grande do Sul necessita ter um sistema de monitoramento que orien-

te sobre os eventos críticos, principalmente os de origem climática e meteorológica que 

são responsáveis pela maior parte dos desastres no território gaúcho, como as inunda-

ções e estiagens. 

A possibilidade de prevenção a partir da previsão dos eventos extremos que podem 

causar desastres, ajuda a minimizar os impactos socioeconômicos desses e apoia no 

planejamento público do Estado, auxiliando à gestão de risco e à gestão ambiental. 

Precedendo à implantação do SMAD, o Departamento de Recursos Hídricos (DRH) da 

SEMA estabeleceu a criação de uma sala de situação (monitoramento e análise) que 

serve como o primeiro passo a esta implantação e que contribui para as atribuições 

legais do DRH como órgão gestor de recursos hídricos. 
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No âmbito dos recursos hídricos, o SMAD se preocupa com situações em que estão 

envolvidas qualidade e quantidade de água (precipitação, umidade, níveis, vulnerabili-

dade à inundação, etc.) e incidentes como, por exemplo, um rompimento de barra-

gem. 

11.2.3 SISTEMA INTEGRADO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (SIRAM) 

O Projeto SIRAM, coordenado pela SEMA com a participação das vinculadas FEPAM e 

Fundação Zoobotânica (FZB), está contemplado no Programa de Apoio à Retomada do 

Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (PROREDES), uma parceria entre o Estado e o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Foi elencado entre 

os Projetos Estratégicos do Governo do Estado e previsto no Plano Plurianual 2012-

2015. O Projeto SIRAM se propõe a contribuir para qualificar e agilizar os processos de 

regularização ambiental e para qualificar e tornar pública a informação ambiental. 

A regularização ambiental de uma atividade antrópica vai além da expedição da licença 

ambiental ou da autorização de manejo e de supressão de vegetação ou da outorga de 

uso da água ou do licenciamento relativo à fauna silvestre e à pesca. A manutenção da 

regularidade ambiental pressupõe o cumprimento permanente das exigências legais e 

normativas. 

Regularização ambiental, portanto, é o conjunto de componentes apresentados de 

forma implícita ou explícita nos instrumentos das políticas estaduais e nacionais de 

Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e Florestais que fazem parte dos processos de 

regularização dos aspectos ambiental, florestal, hídrico e faunístico das atividades an-

trópicas. 

As condicionantes financeiras e temporais do Projeto implicam na abordagem de parte 

dos componentes da regularização ambiental acima citados, os quais são concebidos 

de forma integrada e sistêmica, além de outros componentes ainda não abordados 

dessa maneira nos atuais processos de regularização. 

Nesse contexto, a regularização ambiental no Projeto SIRAM é o conjunto integrado 

dos processos de normatização, comunicação, capacitação, cadastramento, licencia-

mento, monitoramento, fiscalização, autuação, apoio administrativo e operacional usa-
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dos com a finalidade de regularizar as atividades antrópicas quanto aos seus aspectos 

ambiental, florestal e hídrico no Estado do RS. 

11.2.4 PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO DA MATA CILIAR 

O Programa de Restauração de Mata Ciliar no RS destina-se a restaurar a vegetação às 

margens e no entorno dos corpos hídricos em Bacias Hidrográficas do Estado. Desen-

volvido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), por meio do Departamento 

de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP), o programa inicialmente contemplou as Baci-

as dos Rios Santa Maria e Uruguai  

As prefeituras municipais que aderirem ao programa repassarão as mudas aos produ-

tores rurais cadastrados, cujas propriedades façam limites com cursos de água. 

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a AES Sul apoiam o programa, por 

meio da doação de mudas e de peças publicitárias, em cumprimento à reposição flo-

restal obrigatória, devido à supressão de vegetação nativa para a manutenção de li-

nhas de transmissão e distribuição. A Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) tam-

bém presta apoio ao Programa, orientando os avicultores a preservarem e restaurarem 

áreas de mata ciliar. 

11.2.5 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMPARTILHADO  

Programa da SEMA que capacita Agentes Prevencionistas para o desenvolvimento e 

execução de projetos socioambientais, utilizando mecanismos de gestão ambiental 

compartilhada, por meio de parceria público-privada, com o objetivo de difundir uma 

cultura prevencionista e implementar ações que conduzam às mudanças comporta-

mentais, ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida das popu-

lações. Agente Prevencionista é todo aquele que desenvolve atividades de prevenção 

relacionadas a riscos diversos, entre elas as que envolvem os ambientes natural, social, 

cultural, doméstico e de trabalho. 

11.2.6 INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÍNUO DO RIO GRANDE DO SUL 

O Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul mostra a situação da cobertura 

florestal do Estado, qualificando todas as formações florestais. Sua continuidade permi-
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tirá a obtenção periódica de informações atualizadas, suficientes e confiáveis sobre o 

estado dos recursos florestais e suas mudanças no tempo. O inventário é um instru-

mento para planejamento, controle e fiscalização, análise de projetos de licenciamento 

florestal, educação ambiental e pesquisa científica, tanto para o poder público como 

para o setor privado. 

11.2.7 PRÓ-MAR-DE-DENTRO 

Programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o Desenvolvimento Sus-

tentável, a Recuperação e o Gerenciamento Ambiental da Região Hidrográfica Litorâ-

nea, abrangendo as Bacias do Litoral Médio, do Camaquã e da Lagoa Mirim e Canal 

São Gonçalo.  

O Pró-Mar-de-Dentro tem o compromisso original de pensar no meio ambiente e no 

seu agente transformador, o ser humano. Essa é a razão essencial de um programa 

que busca o desenvolvimento regional, o gerenciamento hidrográfico planejado e sus-

tentável, mas, sobretudo, busca a participação comunitária e solidária para corrigir 

desigualdades, recompor perdas ambientais e, ao mesmo tempo, dar uma chance de 

sobrevivência prolongada a uma região que detém um dos mais importantes patrimô-

nios naturais do Rio Grande do Sul.  

O Programa atinge totalmente ou em parte o território de 50 municípios, a maioria 

localizada na metade sul do Estado, com uma população estimada de 1.020.000 pes-

soas. São aproximadamente 63.000 km2 ao longo do território banhado pela laguna 

dos Patos, lagoas Mirim, Mangueira, do Peixe e dos Barros, canal São Gonçalo, rios 

Jaguarão, Piratini, São Lourenço e Camaquã, arroios Pelotas, Turuçu e Velhaco, entre 

outros. Atinge comunidades do escudo sul-rio-grandense à planície costeira gaúcha; do 

pampa, da serra do sudeste e da restinga; da barra do Chuí ao farol de Itapuã. Entre-

tanto, algumas de suas ações vêm atingido, também, aos 17 municípios das Bacias 

Hidrográficas do Tramandaí e do Mampituba, com uma população estimada de 

176.000 pessoas.  

A laguna dos Patos constitui-se em um dos maiores reservatórios de água doce do 

planeta. Ela e a lagoa Mirim (binacional) somam 13.116 km2, ocupando 21% da área 
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do Programa, e a lagoa Mangueira tem uma área de 808 km2. A região lagunar sofre 

impactos das ações antrópicas como agropecuária, urbanização, atividades portuárias 

e industriais. Nesta região do Rio Grande do Sul, os frutos destas lagoas, rios, arroios e 

das terras por eles banhados são o sustento de milhares de pessoas e a economia de 

dezenas de municípios.  

Todos esses fatores concorrem para a implementação de uma política de desenvolvi-

mento sustentável da região. Nesse sentido, o Governo do Estado, sob a coordenação 

da Sema, desenvolve o Pró-Mar-de-Dentro, que visa a criar, na área de abrangência, 

as condições necessárias ao desenvolvimento, propiciar a recuperação da qualidade 

ambiental das áreas urbanas e rurais, promover o gerenciamento ambiental participati-

vo e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. 

11.2.8 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL (SIGA-RS) 

Considerando a competência comum da União, Estados e Municípios, a organização do 

Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), os objetivos da integração e da 

cooperação, as competências do CONSEMA, e outros princípios, mostrou-se necessário 

o Município obter a qualificação junto ao CONSEMA antes de responsabilizar-se pelos 

licenciamentos ambientais de impacto local.  

A sistemática também decorre do fato de a matéria envolver questões técnicas e a 

proteção ao meio ambiente ser de interesse de toda a coletividade e buscar a garantia 

de direito constitucional fundamental. Além disso, a deliberação do CONSEMA, prece-

dida de análise na Comissão de Municipalização da Gestão Ambiental e na Câmara 

Técnica de Gestão Compartilhada Estado/Município proporciona segurança, unicidade, 

coerência e padronização de critérios e procedimentos.  

A qualificação junto ao CONSEMA depende do cumprimento de requisitos estabelecidos 

pelas Resoluções nº 167/2007, que inclui a aprovação pelo Conselho Municipal de Pla-

no Ambiental que atenda o disposto na Resolução nº 011/2000.  

11.2.9 PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS (PAM) 
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O Programa de Assessoramento aos Municípios (PAM) da FEPAM, vinculado à Assesso-

ria Técnica da Presidência (ASSEDPRES), tem como objetivo contribuir para que os 

municípios cumpram seu papel na gestão do meio ambiente. Ao assumirem suas atri-

buições constitucionais nesta gestão e terem buscado sua qualificação técnico-

administrativa, visando à habilitação ao licenciamento e fiscalização municipal pelo 

CONSEMA, os municípios estão fortalecendo o Sistema Estadual de Proteção Ambiental 

- SISEPRA e colocando-se em nível de igualdade com a União e o Estado na proteção 

do meio ambiente local, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988.  

O Programa tem como base uma das linhas de ação prioritárias para o meio ambiente 

no Estado: a gestão ambiental compartilhada Estado-Município e a realização do licen-

ciamento e fiscalização das atividades de impacto local por parte dos municípios. Tra-

balhando de forma integrada com o SIGA/RS, este Programa além de atender aos mu-

nicípios já habilitados ao licenciamento pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - 

CONSEMA/RS, auxilia também todos os demais municípios gaúchos que venham recor-

rer à FEPAM, buscando informações ambientais.  

11.2.10 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (GERCO) 

O Programa de Gerenciamento Costeiro da FEPAM visa a implantação de um processo 

de gestão costeira apoiada em instrumentos de planejamento e gerenciamento como o 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), um sistema de informações, planos de ação e 

gestão, monitoramento, licenciamento e fiscalização, objetivando melhorar a qualidade 

de vida das populações locais e promovendo a proteção adequada de seus ecossiste-

mas. 

O Programa de Gerenciamento Costeiro tem sua atuação desenvolvida numa área es-

pecífica inserida na Região Hidrográfica do Litoral onde verifica-se peculiaridades de 

geomorfologia, drenagens naturais e influência marinha, dividindo-se em três setores: 

Litoral Norte, Litoral Médio e Litoral Sul. 

A qualidade das águas ao longo da região costeira é avaliada através de dois projetos: 

Monitoramento dos Rios, Lagos, Lagoas e Estuários; e Balneabilidade das Praias. 
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Esse Programa se insere no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, o qual 

foi implantado com a promulgação da Lei Federal nº7661, de 16 de maio de 1988, que 

o instituiu fundamentado na Política Nacional de Meio Ambiente. Nesse mesmo ano, o 

Programa iniciou no RS, coordenado pela FEPAM para buscar alternativas para promo-

ver o desenvolvimento socioeconômico com a manutenção dos ecossistemas costeiros. 

11.2.11 PESQUISAS AMBIENTAIS (FEPAM) 

Uma das prioridades da FEPAM é o desenvolvimento de projetos pelo Programa de 

Pesquisas Ambientais, para zonas de situação ambiental crítica, como a região Metro-

politana de Porto Alegre e áreas formadoras da Bacia Hidrográfica do Guaíba. 

A partir das pesquisas, as divisões técnicas da FEPAM elaboram diagnósticos, normas e 

padrões para fiscalização e licenciamento, além de metodologias para estratégias de 

controle, planejamento e análise de projetos de Estudos de Impacto Ambien-

tal/Relatórios de Impacto no Meio Ambiente (EIA/RIMA). 

11.2.12 PROJETO MAIS ÁGUA – SISTEMAS AGRÍCOLAS PRODUTIVOS VISANDO AU-

MENTO DA DISPONIBILIDADE E À MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA” 

O projeto da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) "Mais Água – 

Sistemas Agrícolas Produtivos Visando o Aumento da Disponibilidade e à Melhoria da 

Qualidade da Água" prevê um conjunto de trabalhos que contemplam o monitoramen-

to e coleta de dados sobre a disponibilidade e qualidade da água no ambiente rural no 

Rio Grande do Sul. A ambição maior do projeto é buscar a montagem de uma estrutu-

ra que permita mensurar, de forma perene, o impacto das diferentes atividades produ-

tivas sobre a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos, contribuindo para a 

conservação da qualidade de outras matrizes ambientais, bem como para a sustentabi-

lidade da produção rural. 

A meta é realizar a avaliação de práticas adequadas de manejo de solo e de resíduos 

de suínos, do monitoramento das condições meteorológicas e processos hidrológicos, 

integrados a uma análise socioeconômica, em diferentes sistemas agrícolas do estado 

do Rio Grande do Sul. Serão cinco subprojetos, desenvolvidos por cerca de 50 pesqui-

sadores da FEPAGRO, que será a responsável pela coordenação, Universidade Estadual 
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do Rio Grande do Sul (UERGS), Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria, 

Faculdade de Horizontina, Feevale e Embrapa Trigo. 

Os resultados obtidos comporão um conjunto de informações integradas, capazes de 

indicar as melhores práticas de ocupação, uso e manejo dos solos que determinam a 

qualidade, quantidade das águas, tanto no solo como nos rios. O programa deverá 

fornecer informações que permitiram auxiliar na elaboração de políticas públicas para 

melhorar as questões relacionadas com a qualidade e quantidade de água no Rio 

Grande do Sul. 

11.2.13 PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 2012-2015 

O turismo é uma atividade com grande potencial para promover o desenvolvimento 

socioeconômico equilibrado. Nesse setor, o poder público exerce papel fundamental, 

especialmente no planejamento turístico, um processo complexo que visa apresentar 

as diretrizes para o desenvolvimento da atividade turística, sistematizando as ações 

necessárias ao alcance de uma situação futura almejada. 

Assim, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (SETUR-RS) iniciou um processo 

de reflexão sobre as perspectivas de desenvolvimento do turismo para o estado nos 

próximos anos. Essa reflexão envolveu representantes do setor público, do setor priva-

do, da sociedade civil organizada e de instituições de ensino das diferentes regiões 

turísticas do estado, culminando no Plano de Desenvolvimento do Turismo do Rio 

Grande do Sul 2012-2015.  

11.3 Âmbitos municipais 

A Figura 11.3 mostra a distribuição percentual dos valores de convênios vigentes en-

tre os municípios da bacia, a Figura 11.4 mostra a distribuição total dos valores de 

convênios vigentes entre os municípios da bacia e a Figura 11.5 mostra a distribuição 

total dos valores de convênios vigentes, por ministério concedente. 
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Figura 11.3 – Distribuição percentual dos valores de convênios vigentes 
entre os municípios da bacia (vigência 2015 a 2016) 

 
Figura 11.4 – Distribuição total dos valores de convênios vigentes entre os 

municípios da bacia(vigência 2015 a 2016) 
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Figura 11.5 – Distribuição total dos valores de convênios vigentes, por 

ministério concedente 

Além dos Convênios Municipais-Federais acima apresentados, foram feitos levantamen-

tos nos sites das prefeituras municipais com o objetivo de identificar outros programas, 

ações, projetos e intervenções previstas nos municípios que compõem a bacia hidro-

gráfica do rio Camaquã, o que resultou nos dados do Quadro 11.1. 

Quadro 11.1 – Outros programas, ações, projetos e intervenções previstas nos 
municípios da bacia do Camaquã 

Município Programa/Projeto/Ação 

Bagé 
Execução de Rede de Esgoto no bairro Malafaia 

Projeto Atlas Ambiental de Bagé 

Barra do Ribeiro 
Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos e renovação 

da parceria da Prefeitura Municipal com a Corsan por meio de um contra-
to de programa 

Caçapava do Sul Projeto de implantação da Usina hidrelétrica da Cascata do Salso 

Encruzilhada do 
Sul 

Alteração do Plano Diretor nos aspectos relacionados a projetos de habi-
tação 

Lavras do Sul Obras de esgotamento sanitário 

Fonte: sites das prefeituras.  

Destaca-se ainda a existência dos instrumentos de política urbana dos municípios no 

que diz respeito ao meio ambiente, recursos hídricos e saneamento básico dos municí-

pios, sendo este último apresentado no Quadro 11.2.
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Quadro 11.2 – Instrumentos de Política Urbana Municipais 

Município 
Plano Dire-

tor 

Código de 
Meio Ambi-

ente 
Perímetro urbano Parcelamento do Solo Código de Obras 

Amaral Ferrador Sim Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Não 

Arambaré Não Sim Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Arroio do Padre Não aplicável Sim Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Não 

Bagé Não aplicável Não 
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor 
Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Barão do Triunfo Não Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Não 

Barra do Ribeiro Não aplicável Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Caçapava do Sul Não aplicável Sim Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 

Cachoeira do Sul Não aplicável Não Sim, com legislação específica 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

Camaquã Não aplicável Não 
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

Canguçu Não aplicável Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Cerro Grande do Sul Sim Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Chuvica Não aplicável Não Sim, com legislação específica 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

Cristal Não Sim Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Dom Feliciano Não Não Sim, com legislação específica Não Sim, com legislação específica 

Dom Pedrito Não aplicável Sim Sim, com legislação específica 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

Encruzilhada do Sul Não aplicável Sim 
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

Hulha Negra Sim Não Sim, com legislação específica Não Não 

Lavras do Sul Não aplicável Não 
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

Pelotas Não aplicável Não Sim, com legislação específica 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 
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Município 
Plano Dire-

tor 

Código de 
Meio Ambi-

ente 
Perímetro urbano Parcelamento do Solo Código de Obras 

Pinheiro Machado Sim Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Não 

Piratini Não aplicável Sim Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Santana da Boa 
Vista 

Não Sim Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

São Gabriel Não aplicável Não 
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

São Jeronimo Não aplicável Não Sim, com legislação específica 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 
Sim, com legislação específica 

São Lorenço do Sul Não aplicável Não 
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor 
Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 

Sentinela do Sul Não Não Sim, com legislação específica Não Sim, com legislação específica 

Tapes Não aplicável Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica 
Sim, como parte integrante do 

Plano Diretor 

Turuçu Não Não Sim, com legislação específica Sim, com legislação específica Não 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros 2013 (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2013/) 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2013/
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11.4 Âmbito da Iniciativa Privada 

11.4.1 INVENTÁRIOS E PROJETOS HIDRELÉTRICOS REGISTRADOS 

Segundo a ANEEL os inventários e projetos hidrelétricos indicam o interesse de empre-

endedores privados na implantação de obras para geração hidrelétrica na bacia. Tais 

estudos podem ou não se tornarem projetos a serem executados. 

Para a região atualmente 22 estudos/projetos de PCH e 3 inventários estão registrados 

na ANEEL, totalizando 95,25 MW de potência estimada, com projetos entre 1,15 e 12 

MW. 

Dos 22 estudos/projetos registrados: 

 3 apresentam status de “Registro ativo”, ou seja, esperam por financiamento; 

 9 apresentam status de “Eixo disponível”, ou seja, eixos de barramento já iden-

tificados que atualmente não possuem atratividade econômica; 

 10 apresentam status de “Aceito”, ou seja, projetos que aguardam aprovação 

para sua construção. 
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12 CARACTERIZAÇÃO DE ATORES RELEVANTES PARA A GESTÃO DOS RECUR-

SOS HÍDRICOS E DOS CONFLITOS IDENTIFICADOS 

Buscou-se identificar os atores e segmentos setoriais com importância estratégica no 

processo de participação social. A partir desta identificação foi possível discutir o po-

tencial de mobilização e os prováveis obstáculos com vistas ao processo de planeja-

mento dos usos futuros das águas na bacia hidrográfica do Camaquã. Foram conside-

rados nesta tarefa os atores sociais institucionais de âmbito federal, estadual e local, 

identificados por meio do arrolamento de listas de instituições que direta ou indireta-

mente estão relacionadas com a Gestão dos Recursos Hídricos. 

12.1 Atores Estratégicos no Âmbito Federal 

Os atores sociais e os segmentos setoriais identificados de âmbito federal são: 

12.1.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 

- MMA 

Tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, 

a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos natu-

rais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentá-

vel na formulação e na implementação de políticas públicas. Entre as suas atribuições 

conta a gestão dos recursos hídricos, institucionalmente, parte integrante do Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA), da qual constitui-se em órgão central no âmbito nacional o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

12.1.2 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO - SRHU 

A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) é responsável pela ela-

boração do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que se configura como um 

amplo pacto em torno do fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH) e da gestão sustentável das águas no Brasil, coordenado 

pela referida Secretaria.  
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12.1.3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - DRH 

O Departamento de Recursos Hídricos (DRH) assumiu as atribuições da antiga Secreta-

ria de Recursos Hídricos, dentre as quais destacam-se:  

 A coordenação do PNRH, de Projetos e Programas relacionados a águas subter-

râneas e à gestão de recursos hídricos transfronteiriços. 

 O apoio à elaboração de planos estaduais; o acompanhamento da implementa-

ção da Política Nacional de Recursos Hídricos (SIAPREH). 

 A função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

12.1.4 CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH 

O CNRH ocupa a instância mais alta na hierarquia do Sistema Nacional de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos, instituído pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. É 

um colegiado que desenvolve regras de mediação entre os diversos usuários da água 

sendo, assim, um dos grandes responsáveis pela implementação da gestão dos recur-

sos hídricos no País. Possui o papel de orientador com objetivo de promover um diálo-

go transparente no processo de decisões no campo da legislação de recursos hídricos. 

É composto pelas seguintes câmaras técnicas:  

 Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTIL); 

 Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH); 

 Câmara Técnica de Análise de Projeto (CTAP); 

 Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Regulado-

ras (CTPOAR); 

 Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS); 

 Câmara Técnica Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT); 

 Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia (CTCT); 
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 Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (CTCOB); 

 Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em 

Recursos Hídricos (CTEM); e 

 Câmara Técnica de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos Siste-

mas Estuarinos e Zona Costeira (CTCOST). 

12.1.5 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA 

A ANA é uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financei-

ra, vinculada ao MMA, conduzida por uma Diretoria Colegiada. É competência da ANA: 

 Cadastros: Cadastro Nacional de Barragens (CNB) e Cadastro Nacional de Usuá-

rios de Recursos Hídricos (Cnarh); 

 Outorga e Fiscalização: Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra 

Hídrica (CERTOH), Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 

Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH), Outorga de Direito de 

Uso de Recursos Hídricos; 

 Cobrança e Arrecadação; 

 Informações Hidrológicas: Balanço Hídrico do Brasil, Dados Hidrológicos em 

Tempo Real, Sistema de Informações Hidrológicas, Monitoramento Hidrológico 

no Setor Elétrico e Boletins de Monitoramento; e 

 Planejamento: Estudos e Diagnósticos e Planos de Recursos Hídricos. 
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12.1.6 INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-

VEIS - IBAMA 

O IBAMA é uma instituição que exerce atividades relativas ao licenciamento ambiental, 

ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à 

fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Este órgão executa a política federal 

e, supletivamente, ajuda a fortalecer os sistemas estaduais e municipais. 

12.1.7 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO 

O Instituto Chico Mendes, entre suas atribuições legais, tem como importante missão a 

de criar novas Unidades de Conservação e a efetividade da Gestão de UC, além de 

implementação de Corredores Ecológicos, pois depende da pactuação entre a União, 

Estados e Municípios para permitir que os órgãos governamentais responsáveis pela 

preservação do meio ambiente e outras instituições parceiras possam atuar em conjun-

to para fortalecer a gestão das UCs, elaborar estudos, prestar suporte aos proprietários 

rurais e aos representantes de comunidades quanto ao planejamento e o melhor uso 

do solo e dos recursos naturais, auxiliar no processo de averbação e ordenamento das 

Reservas Legais (RL), apoiar na recuperação das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), entre outros. 

12.1.8 FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - FNMA 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente é uma unidade do MMA, criado pela Lei nº 7.797 

de 10 julho de 1989, com a missão de contribuir como agente financiador, por meio da 

participação social, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. 

12.1.9 CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONAMA 

É o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

foi instituído pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

regulamentada pelo Decreto 99.274/90. Sua atuação está muito presente na gestão de 

recursos hídricos por conta dos seus diplomas legais (Resoluções), quando se trata de 

deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à 

proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais, entre as quais os 



  

REA – Relatório Síntese da Etapa A 
 

 

255 

padrões de classificação da qualidade das águas para fins de enquadramento de cor-

pos hídricos (Resolução CONAMA nº 357/2005). 

12.1.10 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL- MPF 

A atuação do MPF é em grande parte dependente da participação da sociedade por 

intermédio de denúncias de agressões e de danos ao meio ambiente - denominadas de 

representações por seus membros. Quando acionado em virtude de denúncias, o MPF 

instaura o Inquérito Civil ou Procedimento Administrativo com o intuito de recolher e 

sistematizar informações que caracterizem uma base probatória (o objeto da denúncia, 

os possíveis danos causados e os responsáveis pelos mesmos) acerca de um determi-

nado dano ou probabilidade de dano ao meio ambiente. 

Nesse sentido, durante a formação do Inquérito Civil, Promotores de Justiça e Procu-

radores da República oficiam a participação das partes envolvidas (ex. empresas acu-

sadas de degradação ambiental, moradores atingidos, agências ambientais, prefeitu-

ras, universidades etc.), requisitando informações, esclarecimentos, documentos perti-

nentes ao licenciamento de empreendimentos, cópias de Relatórios de Impacto Ambi-

ental, realização de vistorias, laudos técnicos, análises laboratoriais e dados especiali-

zados sobre os problemas denunciados, etc. É comum que, no curso do Inquérito Civil, 

o MP denuncie a outras agências governamentais (federal, estadual e municipal) a 

ocorrência de degradação ambiental e exija providências dos órgãos executivos, como 

lavrar multas ou interditar o local onde há a degradação ambiental (SOARES, 2006 

apud CARVALHO, 2007). 

12.1.11 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM 

O DNPM tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração mi-

neral e do aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas geológi-

cas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o 

exercício das atividades de mineração em todo o Território Nacional, na forma do que 

dispõem o Código de Mineração; o Código de Águas Minerais; os respectivos regula-

mentos e a legislação que os complementam. 
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12.1.12 SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM 

Executa o Programa Geologia do Brasil, no qual estão definidas as ações finalísticas do 

CPRM, dentre elas, a realização de levantamentos geológicos, geofísicos, hidrogeológi-

cos, avaliação dos recursos minerais do Brasil. 

12.1.13 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA 

O MDA é órgão integrante da administração direta, tem como área de competência os 

seguintes assuntos: 

 Reforma agrária; 

 Promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos 

agricultores familiares; e 

 Identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. 

O INCRA é uma Unidade do MDA, sendo este uma autarquia federal com a missão 

prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e 

administrar as terras públicas da União. 

12.1.14 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

Regula e fiscaliza todo o serviço prestado pelas empresas de energia elétrica do Brasil, 

estabelecendo condições para que os serviços de energia elétrica sejam prestados aos 

consumidores com qualidade, segurança e tarifas justas. Deste modo, é uma institui-

ção essencial para a satisfação da sociedade com o serviço de energia elétrica. 

12.1.15 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Órgão da administração pública federal direta, tem como áreas de competência a for-

mulação, a coordenação e a supervisão da política nacional de transportes ferroviário, 

rodoviário e aquaviário; marinha mercante, vias navegáveis e portos fluviais e lacus-

tres, excetuados os outorgados às companhias docas; e a participação na coordenação 
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dos transportes aeroviários e serviços portuários. Vinculam-se ao Ministério dos Trans-

portes as seguintes entidades: 

 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; 

 Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; 

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ; 

 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; e 

 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR. 

12.1.16 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ 

A ANTAQ, criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, é entidade integrante da 

Administração Federal indireta, vinculada ao Ministério dos Transportes e a Secretaria 

de Portos da Presidência da República. A Agência tem como finalidade:  

 Implementar, em sua esfera de atuação, as políticas formuladas pelo Ministério 

dos Transportes e pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Trans-

porte - CONIT, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 

10.233, de 2001. 

 Regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de 

transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, 

exercida por terceiros. 

12.1.17 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 

Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela 

Lei 10.233, de 5 de junho de 2001. A instituição possui 23 unidades administrativas 

regionais, definidas como superintendências. O DNIT tem por objetivo implementar a 

política de infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, 

manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação median-

te construção de novas vias e terminais.  
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O DNIT conta com o Departamento de Infraestrutura Aquaviária, que por intermédio 

da Administração da Hidrovia do Sul - AHSUL, com sede em Porto Alegre/RS, é respon-

sável pela manutenção da navegação interior nos cursos d’água do Estado do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. 

12.2 Atores Sociais Estratégicos Âmbito Estadual 

Os atores sociais e os segmentos setoriais identificados de âmbito estadual são: 

12.2.1 SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA/RS 

A SEMA, criada em 1999, é o órgão central do Sistema Estadual de Proteção Ambiental 

(SISEPRA), responsável pela política ambiental do RS, constituída por três Departa-

mentos: 

 Departamento Administrativo; 

 Departamento de Estadual de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP) - responsá-

vel pela política florestal e gestão de unidades de conservação do Estado, atra-

vés de ações de normatização, planejamento, programas, coordenação, licenci-

amento, cadastramento e fiscalização; e 

 Departamento de Recursos Hídricos (DRH/RS) - responsável pela integração do 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que concede a outorga do uso da água 

e subsidia tecnicamente o CRH/RS, notadamente no que tange à coordenação, 

ao acompanhamento da execução e à elaboração do anteprojeto de Lei do Pla-

no Estadual de Recursos Hídricos. 

Conta ainda com duas instituições vinculadas, quais sejam: 

 Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM/RS) - responsável pelo licen-

ciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Desde 1999 a FEPAM é vinculada à 

SEMA/RS. 

 Fundação Zoobotânica do RS (FZB/RS) - responsável pela promoção e conser-

vação da biodiversidade no Rio Grande do Sul. 
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12.2.2 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO - SEAPA 

Responsável pelas políticas relacionadas à agricultura, pecuária e agronegócio no Rio 

Grande do Sul. É composta pelos seguintes departamentos e vinculadas:  

 Departamento de Captação de Recursos e Planejamento Agropecuário; 

 Departamento de Defesa Agropecuária (DDA); 

 Câmaras Setoriais e Temáticas; 

 Departamento Administrativo; 

 Assessoria de Comunicação Social; 

 Assessoria Jurídica; 

 Coordenadoria da Consulta Popular; 

 Coordenadoria do Agronegócio; 

 Secretaria Executiva do FEASP; e 

 Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. 

12.2.3 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SOP 

Órgão responsável pelas áreas de planejamento, gestão de projetos e obras públicas, 

conta com a seguinte estrutura: 

 Diretoria de Irrigação; 

 Diretoria de Obras Públicas; 

 Diretoria de Desenvolvimento Urbano; 

 Diretoria de Assuntos Estratégicos; 

 Diretoria Administrativa; e 
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 Diretoria Superintendente da Metroplan. 

12.2.4 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO - SDR 

Responsável por formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de desenvolvi-

mento rural, com ações dirigidas à Agricultura Familiar, assentados da Reforma Agrá-

ria, pescadores, comunidades indígenas e quilombolas, agroindústrias familiares e coo-

perativas rurais e urbanas. 

12.2.5 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL - SEINFRA 

Órgão responsável pelas áreas de Transportes e Energia, Minas e Comunicações, res-

pondendo também por autarquias e empresas estatais anteriormente vinculadas às 

pastas extintas. São elas: 

 Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE); 

 Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer); 

 Departamento Aeroportuário (DAP); 

 Companhia Riograndense de Mineração (CRM); 

 Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás); 

 Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH); e 

 Superintendência do Porto de Rio Grande (Suprg). 

12.2.6 CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA 

Órgão superior do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, possui caráter deliberativo 

e normativo e é responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da 

Política Estadual do Meio Ambiente. Seus membros são representantes da sociedade 

civil, governo, organizações não-governamentais, federação de trabalhadores, do setor 

produtivo e universidades. 
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12.2.7 CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS - CRH/RS 

Órgão deliberativo superior do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, com a função de 

resolver os conflitos de água em última instância, formado por um colegiado de Secre-

tários de Estado e de representantes dos Comitês de Bacias e dos Sistemas Nacionais 

de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. 

12.2.8 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - MPE 

O MPE tem o mesmo campo de atuação do MPF federal, porém no que diz respeito ao 

nível estadual, em especial com o Meio Ambiente, atua, na área de meio ambiente se 

dá através da investigação via Inquérito Civil Público (ICP), do ajuizamento de Ações 

Civis Públicas (ACP) e no processamento dos crimes ambientais. Para tanto, conta com 

o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOMA), um dos órgãos auxiliares 

da Administração do Ministério Público, tem como função orientar, auxiliar e facilitar a 

atuação dos Promotores de Justiça Ambientais, prestando-lhes informações técnico-

jurídicas, apoio no relacionamento e realização de reuniões entre membros do Ministé-

rio Público e órgãos de gestão ambiental, como a FEPAM, o DEFAP, o DRH/RS e o 

IBAMA, etc., além de buscar a estruturação das políticas institucionais do Ministério 

Público na área ambiental e centralizar as informações da atuação Ministerial. 

12.2.9 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

Instituição criada em 1965, com o objetivo e missão de promover o saneamento de 

forma sustentável, com qualidade dos produtos e eficiência dos serviços. 

12.2.10 COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR 

Objetiva a proteção do meio ambiente, contando com três Batalhões Ambientais, sen-

do que o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, com sede no município de Santa 

Maria, abrange alguns municípios da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. 

12.3 Atores Sociais Estratégicos Âmbito Municipal 

De acordo com o descrito anteriormente, os atores sociais estratégicos locais, âmbito 

municipal, está sendo realizado por meio do acompanhamento das reuniões técnicas e 
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das entrevistas com atores-chaves que ainda estão ocorrendo. Entretanto, os grupos 

de maior interesse são: o Poder Público Municipal; Instituiçoes de Ensino Superior e; 

as Associações, Sindicatos e ONGs.  

12.3.1 PODER PÚBLICO 

O Poder Público está representado por um conjunto de instituições públicas locais do 

poder executivo municipal ou de outra esfera superior de governo atuando local ou 

regionalmente nos municípios da bacia hidrográfica do rio Camaqua. Os três principais 

entes governamentais identificados nos levantamentos foram: Prefeituras Municipais; 

Câmaras Municipais de Vereadores e Associação Rio-Grandense de Empreendimentos 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS). 

A EMATER/RS, embora seja uma entidade civil de direito privado, é o principal órgão 

executor das decisões e ações dos governos estadual e federal no setor agropecuário 

gaúcho por intermédio de convênios com as Prefeituras Municipais. Por essa razão foi 

agrupada junto com os outros entes do poder público. 

12.3.2 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E PRIVADAS 

A partir das reuniões públicas do Plano de Bacia realizadas até o momento, foram identifi-

cadas instituições de ensino superior e um grupo de instituições que representam impor-

tantes segmentos da população na bacia, como por exemplo, instituições ambientalistas, 

ruralistas e trabalhadores rurais: 

 ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) 

 AEAC (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Camaquã) 

 AEAPEL (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas) 

 AGEFLOR (Associação Gaúcha de Empresas Florestais) 

 APATUR (Associação Pampa Gaúcho de Turismo, Bagé) 

 APROMAC (Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Camaquã) 

 ARI (Associação Riograndesnse de Imprensa) 

 ASEAC (Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Centro-Sul) 

 Associação Ambiental do Médio Camaquã (Encruzilhada do Sul) 

 Associação Barrocão (Piratini) 
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 Associação Comunitária Amigos dos Três Bairros (Camaquã) 

 Associação Comunitária Carvalho Bastos (Camaquã) 

 Associação Comunitária Renovação (Amaral Ferrador) 

 Associação dos Arrozeios de Camaquã 

 Associação Itaí/Caimãn 

 AZONASUL (Arroio do Padre) 

 COOPERCARE (Cooperativa Mista de Carroceiros e Recicladores de Tapes) 

 Grupo de Remadores do Rio Camaquã (Bagé) 

 IF SUL (Camaquã) 

 Rádio Liberdade AM (Canguçu) 

 SINDIÁGUA (Sindicato dos Trabalhadores Ind. Pur. Distr. Água Serv. Esg. Estado 

do RS) 

 Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul 

 Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul, Camaquã, Tapes e Sentinela do Sul 

 Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Pinheiro Machado, Camaquã, Amaral Ferra-

dor, Tapes e Sentinela do Sul 

 UERGS (Tapes) 

 UFPEL (Pelotas) 

 UNIPAMPA (Caçapava do Sul) 

 Universidade IDEAU (Bagé) 
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13 ANÁLISE INTEGRADA  

O diagnóstico integrado e contextualizado, a seguir apresentado, considera os diagnósticos 

dos meios físico, biótico, socioeconômico e cultural e repercute os resultados dos balanços 

hídricos em quantidade e em qualidade na cena atual. Também, realiza o confronto entre 

estas informações, elaboradas pelo meio técnico, com as percepções do meio social, obti-

das nas Reuniões Técnicas Municipais apresentadas no Relatório do Processo de Mobi-

lização Social da Fase de Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Camaquã.  

Importante ressaltar que estas Reuniões Técnicas Municipais foram planejadas como 

parte da estratégia de mobilização da sociedade para elaboração desse Plano da Bacia 

Hidrográfica do Camaquã, definida pelo próprio Comitê, que tomou a si a responsabili-

dade e protagonismo neste processo. O planejamento desta estratégia foi realizado 

previamente em uma Oficina de Imersão realizada nos dias 6 e 7 de dezembro de 

2014, na Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré, à qual compareceu um signi-

ficativo número de integrantes do Comitê. O papel da Consultora foi o de dar o apoio 

necessário para que esse processo de mobilização fosse efetivo. 

Este diagnóstico sintetiza a situação atual da bacia hidrográfica do Camaquã e de seu 

meio hídrico, dando especial destaque às questões de disponibilidades e demandas, 

em quantidade e em qualidade. Elabora de forma sucinta uma análise retrospectiva e 

uma avaliação da conjuntura atual, que serão úteis tanto para este diagnóstico quanto 

para a elaboração de cenários, a ser realizada na próxima fase. Esta análise permite a 

identificação dos principais problemas e conflitos de uso de água, com suas localiza-

ções, abrangências e intensidades. E as respostas que têm sido implementadas para as 

suas superações. Também, tendo em vista a próxima fase, na qual serão elaborados 

cenários futuros de desenvolvimento para apoio à elaboração do plano de recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do Camaquã, são prospectadas as perspectivas regionais 

e, como consequência, as vulnerabilidades em relação aos recursos hídricos e suas 

consequências e, como decorrência, propostas prioridades de ação. 
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13.1 Usos de água 

De acordo com os resultados apresentados no Capítulo 8, a irrigação é o uso principal 

da água na bacia em volume, seguindo o uso para criação animal, para abastecimento 

humano e para abastecimento rural. O maior uso de água ocorre na UPGRH do Baixo 

Camaquã-Duro, seguindo a do Arroio Velhaco e do Arroio Turuçu, todas na Região 

Homogênea quanto aos preceitos do Gerenciamento de Recursos Hídricos (RHGRH) 

das Terras Baixas. De forma menos expressiva estão as demandas na UPGRH do Médio 

Camaquã, que se encontra dividida entre as RHGRH da Campanha e da Escarpa Orien-

tal. A UPGRH com menos demanda é a do Alto Camaquã, totalmente inserida na 

RHGRH da Campanha. 

Desta forma se pode afirmar que os usos de água se reduzem quando se passa da 

RHGRH das Terras Baixas para a da Campanha. A RHGRH Litorânea é um caso particu-

lar no qual a maioria dos usos se refere ao abastecimento de cidades litorâneas (Ta-

pes, Arambaré e São Lourenço) e que pode ser suprido pela Laguna dos Patos e, desta 

forma, não apresenta maiores riscos de desabastecimento. 

13.2 Balanço hídrico quantitativo 

O balanço hídrico apresentado considerando a cena atual (2015) foi resumido no 

Quadro 9.1. Ele será interpretado em cada UPGRH. 

13.2.1 UPGRHS DO ALTO E MÉDIO CAMAQUÃ 

Pela escala adotada verifica-se que nas UPGRH do Alto e Médio Camaquã o balanço hídri-

co se encontra geralmente nas categorias muito confortável ou confortável. A exceção 

ocorre em uma seção no Alto Camaquã, no arroio Camaquã das Lavras a jusante da cida-

de de Lavras do Sul, que se encontra na categoria Alerta, e no Médio Camaquã, no arroio 

Pantanoso, a jusante da cidade de Canguçu, que se encontra na categoria Crítica. Estes 

resultados sugerem a necessidade de aumento das disponibilidades nestes arroios, sendo 

que a construção de reservatórios de regularização seria uma solução possível. Contudo, 

considerando a inexistência de dados fluviométricos nestes arroios, e inexistindo informa-

ções sobre dificuldades de abastecimento dessas cidades, seria conveniente a instalação 

de postos fluviométricos nessas seções para confirmar os problemas de balanço hídrico 
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apresentados. 

13.2.2 UPGRH DO BAIXO CAMAQUÃ-DURO 

Nesta UPGRH se verifica o efeito do uso de água na irrigação do arroz. O arroio Duro 

apresenta balanço na categoria Muito Confortável a montante das áreas irrigadas, em 

Chuvisca; mas a jusante da cidade de Camaquã, após a captação do sistema de irriga-

ção do Duro, a categoria passa a ser Muito Crítica. O mesmo ocorre com o rio Cama-

quã: na seção após a cidade de Cristal a categoria do balanço hídrico é Normal; na sua 

foz, após passar por trecho onde ocorrem captações para irrigação, a categoria passa 

a ser de Alerta.  

No caso do arroio Duro já existe o reservatório de regularização cujo propósito é exa-

tamente suprir as demandas da área irrigada no seu sistema de irrigação. Portanto, 

não havendo demandas mais expressivas que não a que já é suprida a jusante, e já 

ocorrendo a regularização de suas vazões, não existem intervenções disponíveis ou 

necessárias para melhoria do balanço hídrico. De todo modo, existe o indicativo de que 

a área irrigada não deve ser incrementada a partir da captação neste manancial. 

No rio Camaquã, em sua passagem por esta UPGRH, existe o alerta na sua foz, mas 

sem usos expressivos nesta região, atual ou futuramente. Portanto, não existem de-

mandas de melhoria do balanço hídrico, por ser desnecessária, atual ou em futuro pre-

visível. 

13.2.3 UPGRH DO ARROIO VELHACO 

Nesta UPGRH ocorrem os principais problemas de balanço hídrico da bacia do Cama-

quã. A única categoria Normal é encontrada no arroio Toca, a jusante da cidade de 

Cerro Grande do Sul. A partir dela, onde é iniciada a área irrigada, as categorias vão de 

Alerta, no arroio Tigre a jusante do reservatório, a muito crítica, nos arroios Teixeira, a 

jusante de Sentinela do Sul, e Capivari, em sua foz. Na foz do arroio Velhaco, após a 

passagem pela área de irrigação, a categoria é crítica.  

Esta UPGRH demanda adequação de seu balanço hídrico especialmente na bacia do 

arroio Velhaco devido aos conflitos já existentes de uso de água. O Canal da Costa 
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Doce é uma das soluções que busca esta adequação, além da barragem a montante de 

Cerro Grande do Sul. Nos arroios Teixeira e Capivari apenas o prognóstico da evolução 

das demandas poderá indicar a necessidade de intervenções. 

13.2.4 UPGRH DO ARROIO TURUÇU 

Nesta UPGRH as categorias de balanço hídrico se encontram entre Alerta e Crítica. 

Especialmente no arroio Turuçu o prognóstico deverá avaliar a evolução das demandas 

e a necessidade de intervenção. 

13.3 Qualidade da água superficial 

Como mostrou a Figura 7.11 tendo por base a rede de monitoramento da qualidade 

de água da FEPAM na bacia, a qualidade é excelente (Classe 1) a boa (Classe 2) na 

maior parte das amostras nas UPGRHs do Alto e Médio Camaquã. Na medida em que 

se atinge as partes mais a jusante da bacia a qualidade piora. No arroio Sutil, na ponte 

da BR 354, já quase se chegando à UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, embora na maior 

parte das amostras a qualidade continuei excelente (Classe 1) e boa (Classe 2), um 

número considerável foi encontrado na Classe 4, que havia aparecido timidamente nas 

amostras a montante. Continuando no rio Camaquã, nos postos de Cristal e na balsa 

da Pacheca permanece a qualidade ser excelente e boa na maior arte das amostras, 

embora sejam expressivas as com qualidade ruim (Classe 4), embora nem tanto quan-

to no posto do arroio Sutil. 

A qualidade se torna mais comprometida no arroio São Lourenço, em que quase meta-

de das amostras apresenta qualidade ruim (Classe 4). No arroio Turuçu, na ponte da 

BR 116, metade das amostras apresentaram qualidade bia (Classe 2) e na foz do ar-

roio Velhaco, em Arambaré, as amostras quase que se dividem entre as quatro classes 

de água doce que não sejam a Especial. 

Os problemas de qualidade observados nestas amostras estão mais vinculados aos 

teores de fósforo e de coliformes termotolerantes, como é mostrado na Figura 7.12 

até a Figura 7.15. No primeiro caso os teores podem ser originados tanto pela pre-

sença de fósforo no solo, de forma natural, quanto pelo resíduo de fertilizantes aplica-

dos na lavoura. O segundo teor, de coliformes termotolerantes, são originados tanto 
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nos esgotos domésticos não tratados, especialmente os oriundos das cidades, quanto 

da criação de animais. 

Duas campanhas de amostragem em seções fluviais em maior número do que as ope-

radas pela FEPAM confirmaram de certa maneira estes resultados, apresentando, po-

rém, algumas discrepâncias pontuais. A principal ocorre no arroio Camaquã das Lavras, 

no balneário da cidade de Lavras do Sul e onde também é realizada a captação de 

água da CORSAN para abastecimento. Foram encontrados teores altos de DBO que no 

momento das amostragens tornavam as águas inadequadas para as finalidades menci-

onadas. Informações indicaram a possível presença de gado confinado a montante 

como causa deste problema, um problema de fácil solução, por meio de compostagem, 

que tem como vantagem adicional a produção de fertilizante e húmus.   

De tratamento mais difícil são os metais e a turbidez. Os primeiros por serem oriundos 

das barragens de rejeito das antigas minas, especialmente no arroio João Dias, perto 

das Minas de Camaquã. O segundo por ser de origem difusa, proveniente do mal-uso 

do solo, outro problema de toda a bacia.  

Apesar destes problemas, se pode afirmar que os problemas de poluição da bacia do 

Camaquã são relativamente fáceis de mitigação por meio da implementação dos Pla-

nos Municipais de Saneamento Básico, e com a adoção de boas práticas do meio rural. 

Estas medidas reduzirão os teores de DBO, Coliformes Termotolerantes e de Turbidez 

nas águas da bacia. Quanto a redução de metais como Cobre e Alumínio, a dificuldade 

é maior, devido a origem dos mesmos poder ser tanto as barragens de rejeitos das 

minas de cobre, quanto a condição natural do solo. 

13.4 Qualidade da água subterrânea 

Na bacia do rio Camaquã há um predomínio das águas bicarbonatadas sódicas, segui-

da das bicarbonatadas cálcicas, havendo a influência das cloretadas cálcicas e sódicas. 

O fato das águas serem bicarbonatadas poderá promover alteração de sabor. 

De modo geral, as águas subterrâneas da bacia do rio Camaquã podem ser utilizadas 

para abastecimento humano e irrigação. O maior problema relacionado às águas sub-
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terrâneas é o aspecto quantitativo, por haver um predomínio de rochas graníticas e 

gnáissicas, que são rochas fraturadas, e não fornecem grandes quantidades de água. 

 

13.5 Avaliação das Vocações Econômicas 

As vocações econômicas regionais serão a seguir avaliadas buscando considerar as 

possíveis tendências de ocupação para, em decorrência delas, serem propostas abor-

dagens para o Gerenciamento de Recursos Hídricos, em item posterior. 

Para tanto serão consideradas as Regiões Homogêneas quanto aos preceitos do Ge-

renciamento de Recursos Hídricos (RHGRH). Suas características foram destacadas no 

Capítulo 3, sendo aqui resumidas nos aspectos que mais interessam à avaliação das 

vocações econômicas, que foram descritas ao longo demais capítulos deste relatório. 

13.5.1 RHGRH DA CAMPANHA 

Esta ampla região que se insere na parte alta da bacia do Camaquã, apresenta-se rela-

tivamente mais preservada, com relevo acidentado em certas partes e, em outras, com 

as características de savana, própria do bioma Pampa. 

O uso econômico principal é a agropecuária extensiva e a silvicultura, embora a região 

apresente vocações turísticas bem evidentes, baseadas na valorização da cultura, pai-

sagem e nos acidentes geológicos existentes: formações geológicas, cânions, etc. Es-

tes atrativos começam a ser valorizados, especialmente nas Minas de Camaquã, nas 

feições geomorfológicas das Guaritas, no cânion formado nas nascentes do Camaquã 

no local denominado Rincão do Inferno, entre outros. 

A existência vastas áreas de solos aptos à irrigação pode futuramente determinar este 

uso, na dependência da existência de água, o que é uma restrição, dada a situação de 

cabeceira de seus solos. Outro limitante é a necessidade de grandes investimentos e 

capacidade gerencial, em região com uma cultura mais voltada à pecuária. É provável 

que antes de ocorrer a opção por agricultura irrigada ocorra a conversão de parte das 

áreas dedicada à pecuária a cultivos de sequeiro, como a soja, algo que já se observa 

regionalmente. Isto, apesar das secas de verão que caracterizam o clima regional e 
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que deram origem ao bioma Pampa e que podem comprometer a produtividade desta 

cultura, comparada a de outras regiões mais produtivas, e que tradicionalmente a pro-

duzem. 

Além desta, apresenta vocação para minerações, incluindo entre outros minerais o 

ouro, o cobre, o chumbo e o zinco. O pedido de licença prévia para uma mina de co-

bre, ouro e chumbo próximo às antigas Minas do Camaquã mostra uma tendência des-

se setor ser revigorado nesta RHGRH, com os potenciais impactos ambientais. Tam-

bém existem área com carvão mineral. 

13.5.2 RHGRH DA ESCARPA ORIENTAL 

Região bastante alterada, com relevo acidentado, susceptível à erosão – preocupação 

reiterada manifestada nas Reuniões Técnicas Municipais -, tendo por principal atividade 

econômica a silvicultura e a agropecuária extensiva, com destaque para a fumicultura. 

Existem áreas aptas à irrigação, onde as restrições hídricas são menores que na 

RHGRH da Campanha, mas cuja topografia pode comprometer a irrigação do arroz por 

inundação, tradição na região. O cultivo de outras culturas irrigadas, com técnicas de 

aspersão ou localizada, tem como restrição a demanda de investimentos e a capacida-

de gerencial. É provável que ocorra, mas em ritmo pouco acelerado, durante o hori-

zonte de planejamento deste plano.  

Nesta região se encontram os principais eixos que possibilitam a implantação de reser-

vatórios de regularização, como o da barragem do Arroio Duro, já implantado, e outros 

ainda em implantação ou estudos, como a transposição do arroio Sutil para o Duro. 

Também, qualquer alternativa de aumento das disponibilidades hídricas para a sub-

bacia do arroio Velhaco encontrará nesta região os eixos propícios a barramentos. Isto, 

no caso de que venha a ser esta a opção, em conjunto com o Projeto Costa Doce, que 

aduz água da laguna dos Patos. Eventualmente, estes reservatórios poderão servir 

para atenuação das cheias que ocorrem na RHGRH das Terras Baixas, comprometendo 

as cidades de Camaquã, Arambaré e São Lourenço, por exemplo. 
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13.5.3 RHGRH DAS TERRAS BAIXAS 

Caracterizada pela existência de planossolos em grande parte, propiciando a irrigação, 

especialmente do arroz, principal uso de água dessa região, em conjunto com abaste-

cimento público, industrial e para a pecuária. 

A vocação atual da região é o cultivo de arroz irrigado que somente não é ampliado 

devido a restrições de disponibilidade hídrica. Isto poderia ser contornado com a adu-

ção de água seja da laguna dos Patos, a exemplo do Projeto da Costa Doce, ou em 

reservatórios de regularização a serem implantados na RHGRH da Escarpa Oriental.  

Outra tendência é o plantio de soja em rotação com o arroz que poderá eventualmente 

reduzir as demandas de água, caso partes consideráveis da área de arroz seja sistema-

ticamente substituída por soja. Com isto, poderá ser factível a expansão da área culti-

vada com arroz, sem recurso a intervenções estruturais.  

A duplicação da rodovia BR 116, em fase de finalização, em conjunto com uma possí-

vel implantação da hidrovia do Mercosul, resultará na qualificação da infraestrutura de 

transporte regional o que poderá atrair atividades produtivas, incluindo indústrias, alte-

rando o perfil socioeconômico regional.  

13.5.4 RHGRH LITORÂNEA 

Região litorânea, frente à laguna dos Patos, tem como principal uso da água o turismo 

e abastecimento público, especialmente na estação de veraneio, aproveitando os bal-

neários da laguna dos Patos, nos municípios de Tapes, Arambaré e São Lourenço. É 

possível que com a duplicação da BR 116 as praias lagunares sejam mais procuradas, 

dinamizando esta vocação econômica.  

Seus solos apresentam restrições agrícolas, apesar da grande disponibilidade hídrica 

proporcionada pela laguna.   

O sistema de lagunas e pontais que ali se desenvolve, além de apresentar grande rele-

vância ambiental, também forma um bloqueio à ocupação antrópica de parte desta 

costa, mantendo-a preservada em amplos trechos.  
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13.6 Avaliação Integrada Quanto à Aplicabilidade dos Instrumentos 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Considerando as avaliações precedentes, que ressaltaram as características temáticas 

e vocações econômicas sub-regionais, é possível apresentar propostas para as aborda-

gens de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Como se esperava, as condições climáti-

cas, hídricas, econômicas e locacionais de cada RHGRH resultaram em diagnósticos 

distintos sobre a natureza de seus problemas, que determinam formas diferenciadas 

de tratá-los, no âmbito de uma política de gerenciamento de recursos hídricos. 

13.6.1 RHGRH DA CAMPANHA 

A principal preocupação do gerenciamento de recursos hídricos desta região será a 

proteção da qualidade das águas para a preservação das características que suportam, 

mantém e valorizam as vocações regionais, dentro de uma visão de desenvolvimento 

endógeno (BORBA, 2011). A prevenção das poluições urbana e rural, causadas por 

esgotos não tratados, domésticos e animais, respectivamente, e o controle turbidez e 

da poluição originária da mineração, são os focos principais a serem adotados, ratifi-

cando as análises de qualidade de água.  

As águas desta RHGRH apresentam problemas de poluição decorrentes principalmente 

do lançamento de esgotos domésticos não tratados e da poluição difusa animal. Isto 

requer que os Planos Municipais de Saneamento Básico sejam implantados, o que po-

derá reduzir substancialmente a poluição hídrica de origem humana.  

Atividades conservacionistas no meio rural - a exemplo de programas que têm sido 

propostos de valorização da pecuária no bioma Pampa - deverão ser estimulados para 

controle da poluição difusa animal e da turbidez, e conciliação desta atividade com a 

qualidade das águas. Isto é de grande interesse para promover o turismo regional, 

voltado ao usufruto do ambiente natural, e, portanto, não poluído, que também valori-

za a cultura e as tradições regionais.  

Apesar da baixa atividade econômica da região o balanço hídrico evidenciou alguns 

gargalos a serem superados nas nascentes do Camaquã e que, inclusive, podem com-

prometer o abastecimento de cidades como Lavras do Sul. Isto pode ser resolvido por 
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reservatórios de regularização que aproveitem a topografia regional geralmente propí-

cia a formação de reservas. Para isto, a rede de monitoramento hidrométrica regional 

deve ser adensada, de forma a se ter melhores estimativas das disponibilidades hídri-

cas.  

Também deve ser prevista a adoção medidas que façam ser obedecidas as restrições 

do Código Florestal e aquelas relacionadas às Áreas de Preservação Permanente visan-

do a proteção dos recursos hídricos e controle da erosão. Mais ainda, devem ser anali-

sadas as demandas de criação de áreas de restrição tendo em vista a proteção de re-

cursos hídricos, como forma de se prover água com qualidade adequada aos usos que 

dela necessitam, e também aumentar o percentual de áreas protegidas no Bioma 

Pampa, que no momento atinge apenas 0,6% da área total da bacia. 

Programas de Pagamento por Serviços Ambientais que compensem monetariamente 

ocupações adequadas do solo e práticas de conservação de água e solo devem fazer 

parte do receituário de medidas a serem aplicadas. Também, os Mecanismos de Ade-

são Voluntária, na forma de certificações de produtos - p. e.: carne, uvas, vinhos, etc. 

- devem ser empregados como forma de agregação de valor, via preceitos de susten-

tabilidade ambiental e proteção ao ambiente e à saúde. 

A poluição de origem minerária – seja das minas desativadas, seja das que potencial-

mente poderão ser implantadas na parte alta da bacia – é de mitigação mais proble-

mática no primeiro caso, em que já existe um passivo ambiental a ser enfrentado, na 

forma de barragens de rejeito. Um programa especial para tratar deste problema deve-

rá ser proposto na Fase C dos planos de ação deste plano. 

No segundo caso, das minas que estão requerendo licenças ambientais, é possível que 

seja exigida a adoção de técnicas mais modernas de controle da poluição, especial-

mente evitando que os rejeitos sejam trazidos à superfície e dali se disseminem pela 

bacia.   

13.6.2 RHGRH DA ESCARPA ORIENTAL 

Uma das principais preocupações gerenciais desta RHGRH que é enfatizada nas Reuni-

ões Técnicas Municipais, é relacionada à proteção dos solos de forma a evitar as suas 
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erosões e posterior assoreamento de rios e reservatórios, algo que a topografia aciden-

tada contribui.  

Sendo esta região aquela que permite a implantação de reservatórios de regularização 

de vazões, para suprimento hídricos e proteção contra cheias que ocorrem nas 

RHGRHs das Terras Baixas e Litorânea, é relevante o controle do assoreamento, que 

pode rapidamente comprometer as suas capacidades de armazenamento. 

Para tratar a questão de erosão e assoreamento uma versão do Pagamento por Servi-

ços Ambientais – PSA e dos Mecanismos de Adesão Voluntária – MAV pode ser aplica-

da. Devido ao processo de ocupação e das relações sociais desta área, deve também 

ser ampliada a assistência técnica e a extensão rural direcionando esforços para a 

harmonização dos usos do solo, reduzir processos erosivos localizados e aumentar a 

produtividade das lavouras. 

Também são relevantes as questões de qualidade de água, a jusante das aglomera-

ções humanas, de animais e de lavouras, especialmente aquelas que não atendam aos 

preceitos legais de utilização de agroquímicos. Problemas de quantidade de água tam-

bém foram evidenciados nos balanços hídricos realizados e deverão ser objeto de ava-

liação, quanto às suas pertinências e possíveis soluções. Cabe a adoção do PSA na 

criação de áreas de restrição para proteção aos recursos hídricos, visando o abasteci-

mento de populações a jusante. Também a adoção de protocolos no uso de agroquí-

micos na produção agrícola, seria um caminho para controle da poluição desta origem.  

13.6.3 RHGRH DAS TERRAS BAIXAS 

É a região onde ocorrem os principais conflitos de uso de água na bacia do Camaquã, 

com destaque negativo para a UPGRH do arroio Velhaco. Questões tanto de suprimen-

to hídrico, quanto de qualidade de água são supervenientes, pois oferecem restrições 

ao seu crescimento econômico. 

No que se refere à quantidade de água programas para aumento da eficiência do uso 

de água poderão mitigar os problemas atuais. O instrumento de outorga de direitos de 

uso de água visando o gradual aumento de eficiência hídrica é uma das ferramentas a 

serem consideradas. 
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No que se refere à bacia do arroio Velhaco é absolutamente necessário que o Estado 

do Rio Grande do Sul assuma efetivamente o domínio constitucional sobre suas águas 

e por meio do instrumento de outorga e de licenças ambientais regularize os usos de 

água.  A efetivação do papel da Associação dos Usuários do Arroio Velhaco como re-

presentante dos usuários frente ao Estado seria uma forma de faciltar a adequação 

dos usos de água. As negociações deverão promover o melhor gerenciamento do uso 

da água e a obtenção de acordos para a realocação negociada em momentos mais 

graves de escassez, causados por estiagens mais intensas. E as práticas atuais de des-

vios de cursos de água e de barramentos não autorizados deve ser eliminada. 

Também, deverão ser considerados sob os pontos de vista técnicos, econômicos e am-

bientais propostas de aumento de disponibilidade de agua, como a do Projeto Costa 

Doce e a regularização de vazões em reservatórios nas cabeceiras do arroio Velhaco. 

No primeiro caso, em que as obras já foram iniciadas – embora permaneçam interrom-

pidas judicialmente – deverá haver o planejamento das formas com que estas águas 

adicionais serão distribuídas entre os seus usuários.  

Sobre a visão de qualidade de água, instrumentos de outorga de lançamentos de polu-

entes visando o atendimento das metas de qualidade expressas pelo enquadramento a 

ser discutido e aprovado, devem ser implementados com prioridade. Também, pode 

existir recurso à criação de áreas com restrições de uso visando ao abastecimento, 

bem como para amortecer as cheias que afligem as partes mais baixas das cidades às 

margens dos rios da região. 

Como medidas para a melhoria da qualidade das águas desta região, podem ser men-

cionadas: 

 Reconstituição da mata ciliar nas áreas de uso agropecuário; 

 Controle da poluição difusa animal; 

 Pagamento por Serviços Ambientais para a preservação dos mananciais usados pa-

ra abastecimento público; 

 Planos de saneamento com tratamento de esgotos e disposição adequada de resí-

duos sólidos para as localidades da região, atendendo aos dispositivos legais exis-

tentes. 
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Como solução para atenuar os problemas da região, fica evidente a necessidade de 

saneamento básico das suas áreas urbanas. Portanto, a implantação dos Planos Muni-

cipais de Saneamento Básico para estas áreas, é tarefa urgente. A partir destes planos, 

serão identificadas soluções para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana e destinação dos resíduos sólidos. Especificamente, dentro do item 

esgotamento sanitário, deverão ser previstos coleta e tratamento dos esgotos como 

forma de atenuar a contaminação das águas. Também deve ser equacionado o pro-

blema de destinação de resíduos sólidos, possivelmente por meio de consórcios inter-

municipais. 

13.6.4 RHGRH LITORÂNEA 

Esta região estabelece demandas de articulação entre o Gerenciamento de Recursos 

Hídricos com o Gerenciamento Costeiro.  

A questão da poluição hídrica de origem urbana se apresenta com destaque, com risco 

de comprometer uma das principais atividades regionais que demandam águas de qua-

lidade: a recreação de contato primário na laguna dos Patos. A poluição das praias que 

tem relevância para o turismo ocorre com frequência preocupante, de acordo com o 

monitoramento da FEPAM. A implantação dos Planos Municipais de Saneamento para 

Tapes, Arambaré e São Lourenço, é tarefa urgente, portanto. A partir destes planos, 

serão identificadas soluções principalmente para o esgotamento sanitário, drenagem 

urbana e destinação dos resíduos sólidos. Especificamente, dentro do item esgotamen-

to sanitário, deverão ser previstos coleta e tratamento dos esgotos como forma de 

atenuar a contaminação das águas. Também deve ser equacionado o problema de 

destinação de resíduos sólidos. 

Além das questões ambientais de preservação dos sistemas lagunares e pontais, o 

Gerenciamento de Recursos Hídricos nesta região deve considerar o adensamento dos 

empreendimentos habitacionais e turísticos, que podem alterar o fluxo das águas nesta 

região de topografia plana, ocasionando inundações, que são frequentes em Tapes, 

Arambaré e São Lourenço.  
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Por outro lado, os problemas de assoreamento dos cursos de água, que têm origem 

nas RHGRH a montante, ocasionam problemas de acesso de embarcações à laguna 

dos Patos, especialmente em Arambaré, algo a ser também equacionado.  

Finalmente, mas não menos importante, a regularização do Parque Estadual do Cama-

quã deverá ser realizada, evitando os usos atuais em desacordo com a legislação. 

13.7 Conclusão 

Como forma de conclusão, se pode verificar, tecnicamente e pela percepção da sociedade 

obtida nas Reuniões Técnicas Municipais, que os principais problemas de recursos hídricos 

da bacia hidrográfica do Camaquã estão relacionados a:  

1. Erosão dos solos e assoreamento dos corpos de água, que têm como principal 

causa o desmatamento da mata ciliar associada à vulnerabilidade dos solos à ero-

são, especialmente na RHGRH da Escarpa Oriental, e a ocupações irregulares; 

2. Poluição das águas – superficiais e de poços - resultado das carências de sanea-

mento básico, especialmente na forma de coleta e tratamento de esgotos domésti-

cos, e da poluição difusa de origem rural, o que também causa a falta de balneabi-

lidade, muito relevante ante à vocação de turismo de natureza e de aventura da 

bacia, e dificuldades à pesca; 

3. Escassez de água devido à irrigação de arroz, especialmente na RHGRH das Terras 

Baixas que atinge o clímax na UPGRH do Arroio Velhaco, mas que também ocorre 

em algumas sub-bacias identificadas no balanço hídrico, tendo como uma das cau-

sas, além do excesso de uso, a falta de conservação de nascentes; 

4. Existem também preocupações com enchentes, especialmente nas RHGRH das 

Terras Baixas e Litorâneas, com a falta de Educação Ambiental e Agrícola, e a com 

relação à silvicultura. 

A Figura 13.1, que foi apresentada no Relatório das Reunião Técnicas Municipais, sinteti-

za as percepções da sociedade, que têm amparo nas avaliações técnicas, com a única 

exceção com a preocupação com a silvicultura. Do ponto de vista de recursos hídricos – e 

não ambiental – não parecem existir evidências que alterem o ciclo hidrológico desde que 

não ocupem áreas úmidas. 
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Nas próximas fases do Processo de Planejamento da bacia hidrográfica do Camaquã, serão 

propostas medidas para mitigar os problemas identificados, como levantamento de locais 

apropriados para a localização de obras hidráulicas necessárias à regularização da vazão e 

proposição de uma rede integrada que atenda às necessidades do gerenciamento dos 

recursos hídricos. 
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Figura 13.1 – Síntese das percepções das Reuniões Técnicas Municipais. 
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15 ANEXOS 

15.1 Anexo 1 – Limites de detecção nos parâmetros registrados como não 

detectados nas campanhas da FEPAM. 

Parâmetro Período Limite de detecção (mg/L) 

Cádmio 2003 0,0002 

Chumbo 
2003 0,0053 

2010-2011 0,005 

Cobre 

2003-2007 0,005 

2010 0,011 

2011-2013 0,004 

Cromo total 

2003 0,030 

2005-2007 0,006 

2011 0,055 

Mercúrio 
2003 0,0002 

2007-2011 0,200 

Níquel 
2003 0,0075 

2010-2011 0,005 

Zinco 

2003 0,040 

2005-2007 0,022 

2010 0,003 

2011-2013 0,007 
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15.2 Anexo 2 – Dados das campanhas de campo 

Quadro 15.1 – Dados das campanhas de campo (1) 

Parâmetros 
CAM 1 CAM 2 CAM 3 CAM 4 CAM 5 CAM 6 CAM 7 CAM 8 CAM 9 CAM 10 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Alumínio dissolvido 0,11 <0,05 0,23 0,06 0,3 0,09 0,06 0,07 0,4 0,06 0,13 0,06 0,11 ND 0,19 <0,05 0,19 <0,05 0,37 0,06 

Cádmio total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Chumbo total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Cianeto livre <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ND <0,005 ND <0,005 ND <0,005 ND <0,005 ND <0,005 ND <0,005 ND 0,005 

Cloreto total 2 1,7 2,5 1,6 2,5 1,7 2,5 0,9 2,7 2,1 2,9 3,7 3,4 3,9 2,9 4,1 3,2 2,4 3,6 2,8 

Clorofila a 1,4 ND 3,3 ND 1,2 ND 5,2 <1,0 10,9 1,7 7 2,1 3 ND 2,7 ND 8,1 1,8 12,9 2,2 

Cobre dissolvido ND <0,005 ND <0,005 ND <0,005 <0,005 <0,005 ND <0,005 ND ND 0,18 ND ND ND ND ND ND ND 

Coliformes termotolerantes 79 940 49 310 130 230 <1,8 17 23 79 46 43 49 430 38 430 13 43 49 79 

Cor real (Verdadeira) 33 40 115 56 70 65 41 53 40 56 26 38 24 26 24 25 24 45 35 51 

Cromo total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0,01 ND ND ND <0,01 ND ND ND ND 

DBO5 12 8 <2 <2 <2 2 <2 <2 2,3 2 5 3 <2 2 <2 2 2 2 3 3 

Ferro dissolvido 0,36 0,38 0,51 0,46 0,41 0,46 0,43 0,53 0,36 0,37 0,27 0,38 0,18 0,23 0,27 0,11 0,25 0,31 0,39 0,44 

Fósforo total 0,02 0,02 0,09 0,07 0,17 0,07 0,05 0,04 0,03 0,05 0,02 0,22 0,08 0,12 0,04 0,23 0,03 0,07 0,14 0,1 

Mercúrio total ND ND ND ND ND ND ND <0,0002 ND <0,0002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Níquel total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Nitrato 0,26 0,16 0,25 0,22 0,2 0,19 0,11 <0,09 0,13 0,17 ND 1,03 0,75 0,51 ND 0,55 ND 0,25 ND 0,19 

Nitrito ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,026 ND <0,009 ND ND ND <0,009 

N amoniacal ND ND ND ND ND ND <0,1 ND 0,1 ND 0,5 ND 0,2 ND 0,2 ND 0,2 ND 0,2 ND 

N Total Kjedahl ND 0,4 ND 0,6 ND 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 0,5 0,4 0,7 1,4 1,1 1,2 0,7 

Oxigênio dissolvido 8,8 6,6 7,8 6,6 7,8 7,5 5,9 8,1 7,4 8,1 8,7 7,5 8,5 7,6 8,1 7,3 9,8 7,6 8,8 7 

Sólidos dissolvidos totais 15 <10 64 15 78 24 69 33 63 11 58 21 33 35 56 20 58 54 22 36 

Sólidos totais 23 <10 76 29 90 <10 84 36 82 16 60 27 35 50 57 17 60 71 23 66 

Turbidez 32 9 205 13,2 140,5 15,7 2,7 9,1 7,7 14,4 41,9 14,5 95 14,2 35,9 13 106 14,9 13,6 18,3 

* LD: Limite de detecção. ND: Não detectado.  

Quadro 15.2 – Dados das campanhas de campo (2) 

Parâmetros 
TUR 1 TUR 2 DUR 1 DUR 2 DUR 3 VEL 1 VEL 2 VEL 3 VEL 4 TEI 1 TEI 2 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Alumínio dissolvido 0,66 0,08 0,28 0,1 <0,05 0,29 <0,05 <0,05 0,12 0,11 0,05 0,16 0,06 0,21 0,42 2,77 0,68 ND ND 0,15 ND 19,07 

Cádmio total ND <0,001 ND ND ND <0,001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0,001 ND ND ND ND 

Chumbo total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0,01 ND <0,01 

Cianeto livre <0,005 <0,005 ND 0,005 ND 0,007 ND 0,005 ND 0,005 <0,005 0,006 ND 0,006 <0,005 0,01 <0,005 <0,005 ND 0,01 ND 0,022 

Cloreto total 5,8 6 9,5 6,3 4 3,9 3,9 3,4 4,1 3,8 3,5 3,7 3,9 3,8 4,8 4,4 6,7 4,5 5,1 5,6 34,6 4 

Clorofila a 7,4 ND 2,2 <1,0 11,1 73,5 4,1 ND 6,2 3,3 3,8 5,2 ND ND 3,2 1,1 18,2 4 4,4 1,3 2,1 ND 

Cobre dissolvido ND <0,005 ND ND ND <0,005 ND <0,005 ND ND ND <0,005 ND <0,005 <0,005 <0,005 ND ND ND 0,04 ND 0,01 

Coliformes termoto-
lerantes 

>160000 940 23 630 <1,8 25 11 460 330 790 170 17 700 3300 33 430 11 350 2300 3500 13000 >160000 

Cor real (Verdadei-
ra) 

165 46 84 77 17 79 16 24 21 28 25 123 28 104 50 98 96 67 43 24 118 414 

Cromo total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

DBO5 4 4 4 5 5 2 4 3 3 2 <2 2 <2 2 12 4 4 3 <2 3 7 3 

Ferro dissolvido 0,45 0,52 0,75 0,58 <0,05 0,44 <0,05 0,14 0,1 0,36 0,18 0,31 0,26 0,35 0,6 1,34 0,69 0,89 0,41 0,46 0,72 13,53 

Fósforo total 0,3 0,2 0,1 0,13 0,84 0,13 0,18 0,39 0,11 0,08 0,02 0,07 0,07 0,49 0,04 0,31 0,11 0,16 0,04 0,47 0,62 1,4 

Mercúrio total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Níquel total ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Nitrato 0,23 0,42 0,32 0,55 0,13 0,39 0,13 1,14 0,24 0,88 0,96 0,61 0,85 0,5 0,32 0,28 0,14 0,2 0,47 0,39 ND 0,21 

Nitrito 0,036 ND ND <0,009 ND <0,009 ND ND 0,024 0,018 ND ND ND ND ND <0,009 ND ND ND ND ND ND 

N amoniacal 0,2 ND 0,6 ND 0,3 ND 0,4 <0,1 0,3 ND ND <0,1 0,1 ND ND <0,1 0,2 <0,1 0,2 <0,1 ND 3,9 

N Total Kjedahl 2,2 1,1 0,5 1,2 0,6 2,4 0,6 0,3 0,5 0,5 ND 0,6 0,2 0,6 <0,1 0,9 0,6 0,9 0,3 0,5 ND 2,4 

Oxigênio dissolvido 8,6 8 7,6 8,2 8,1 7,8 8,5 7 5,2 7,3 7,9 7,2 6,9 7,1 8,7 7,3 5,7 7,4 8,1 7,2 0,6 7,3 

Sólidos dissolvidos 
totais 

103 76 30 48 <10 38 33 52 34 51 56 69 126 65 44 12 57 74 84 48 78 795 

Sólidos totais 134 96 32 74 <10 57 57 62 62 86 58 59 128 69 61 88 78 141 89 94 80 2013 

Turbidez 332,5 16,2 15,3 29,4 6,2 25,8 4,4 10,7 5,1 18 7,2 40,9 8,2 40,5 10,1 111,5 26,4 99,5 8,5 46 23,3 1220 

* ND: Não detectado.  

Quadro 15.3 – Unidades apresentadas e limites de detecção dos parâmetros analisados nas campanhas de campo 
Parâmetros Unidade Limite de Detecção 

Alumínio dissolvido mg/L 0,03 

Cádmio total mg/L 0,0003 

Chumbo total mg/L 0,003 

Cianeto livre mg/L 0,0004 

Cloreto total mg/L 0,02 

Clorofila a µg/L 1,0 

Cobre dissolvido mg/L 0,001 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL -- 

Cor real (Verdadeira) mg/L Pt-Co 0,7 

Cromo total mg/L 0,003 

DBO5 mg/L O2 0,6 

Ferro dissolvido mg/L 0,01 

Fósforo total mg/L P 0,002 

Mercúrio total mg/L 0,0001 

Níquel total mg/L 0,001 

Nitrato mg/L 0,002 

Nitrito mg/L 0,0004 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,03 

Nitrogênio Total Kjedahl mg/L 0,03 

Oxigênio dissolvido mg/L 0,1 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 5 

Sólidos totais mg/L 5 

Turbidez NTU 0,2 
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15.3 Anexo 3 – Metodologia de classificação dos pontos de campo 

Quadro 15.4 – Classificação dos pontos de campo 
Parâmetros Nº de contagens na 

classe 1 
Nº de contagens na clas-

se 2 
Nº de contagens 

na classe 3 
Nº de contagens 

na classe 4 
Nº de contagens 

total 
Percentil na 

classe 1 
Percentil na 

classe 2 
Percentil na 

classe 3 
Percentil na 

classe 4 
Classe 

considerada Unidades 

CAM 1 
1ª 20 0 0 1 21 95% 95% 95% 100% 1 

2ª 18 1 2 0 21 86% 90% 100% 100% 1 

CAM 2 
1ª 17 0 1 3 21 81% 81% 86% 100% 1 

2ª 19 1 1 0 21 90% 95% 100% 100% 1 

CAM 3 
1ª 17 0 1 3 21 81% 81% 86% 100% 1 

2ª 19 1 1 0 21 90% 95% 100% 100% 1 

CAM 4 
1ª 20 0 1 0 21 95% 95% 100% 100% 1 

2ª 20 0 1 0 21 95% 95% 100% 100% 1 

CAM 5 
1ª 20 0 0 1 21 95% 95% 95% 100% 1 

2ª 20 0 1 0 21 95% 95% 100% 100% 1 

CAM 6 
1ª 18 2 1 0 21 86% 95% 100% 100% 1 

2ª 19 0 1 1 21 90% 90% 95% 100% 1 

CAM 7 
1ª 19 1 1 0 21 90% 95% 100% 100% 1 

2ª 19 1 1 0 21 90% 95% 100% 100% 1 

CAM 8 
1ª 20 0 1 0 21 95% 95% 100% 100% 1 

2ª 19 1 0 1 21 90% 95% 95% 100% 1 

CAM 9 
1ª 19 0 1 1 21 90% 90% 95% 100% 1 

2ª 20 0 1 0 21 95% 95% 100% 100% 1 

CAM 10 
1ª 18 1 1 1 21 86% 90% 95% 100% 1 

2ª 20 0 1 0 21 95% 95% 100% 100% 1 

TUR 1 
1ª 14 1 1 5 21 67% 71% 76% 100% 4 

2ª 17 2 1 1 21 81% 90% 95% 100% 1 

TUR 2 
1ª 17 1 1 2 21 81% 86% 90% 100% 1 

2ª 16 2 2 1 21 76% 86% 95% 100% 2 

DUR 1 
1ª 18 2 0 1 21 86% 95% 95% 100% 1 

2ª 17 0 2 2 21 81% 81% 90% 100% 1 

DUR 2 
1ª 19 1 0 1 21 90% 95% 95% 100% 1 

2ª 19 1 0 1 21 90% 95% 95% 100% 1 

DUR 3 
1ª 18 3 0 0 21 86% 100% 100% 100% 1 

2ª 18 1 2 0 21 86% 90% 100% 100% 1 

VEL 1 
1ª 21 0 0 0 21 100% 100% 100% 100% 1 

2ª 18 0 2 1 21 86% 86% 95% 100% 1 

VEL 2 
1ª 20 1 0 0 21 95% 100% 100% 100% 1 

2ª 16 0 2 3 21 76% 76% 86% 100% 3 

VEL 3 
1ª 18 0 1 2 21 86% 86% 90% 100% 1 

2ª 14 2 1 4 21 67% 76% 81% 100% 3 

VEL 4 
1ª 15 3 1 2 21 71% 86% 90% 100% 2 

2ª 17 2 1 1 21 81% 90% 95% 100% 1 

TEI 1 
1ª 19 0 2 0 21 90% 90% 100% 100% 1 

2ª 15 1 3 2 21 71% 76% 90% 100% 3 

TEI 2 
1ª 15 0 2 4 21 71% 71% 81% 100% 3 

2ª 11 0 3 7 21 52% 52% 67% 100% 4 




