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1 APRESENTAÇÃO 

Este relatório é parte integrante da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ – FASES A, B e C de-

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

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA) e a empresa GAMA ENGENHARIA E RECURSOS 

HÍDRICOS. 

DADOS DO CONTRATO: 

Edital de Concorrência N°: 083/CELIC/2013 

Contrato No: 2014/020897 

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

Unidade 
Executória 

Projeto Elemento Recurso Empenho n° 
Natureza de 

Despesa 

05.01 5862 3.3.90.35.3502 0295 14002025591 3.3.90.35 

 

Valor de Contrato: R$ 1.733.746,05 

Data de Assinatura do Contrato: 02/06/2014 

Data da Ordem de Serviço: 16/06/2014 

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

nizados 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 REC – Relatório Síntese da Etapa C.  
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2 INTRODUÇÃO 

O Relatório Síntese da Etapa C resume as atividades desenvolvidas no planejamento da ba-

cia hidrográfica do Camaquã nesta etapa, englobando o Plano de Ações, modelos de cobran-

ça pelo uso da água e diretrizes de outorga de direito de uso da água. 
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3 ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES 

O Plano de Ações é sinteticamente apresentado na Figura 3.1 que relaciona os problemas 

diagnosticados e prognosticados, as ações propostas e os resultados esperados. Cinco cate-

gorias de problemas foram consideradas: 1) escassez de água, 2) erosão e assoreamento, 3) 

poluição das águas, 4) enchentes e 5) dificuldades no gerenciamento de recursos hídricos. 

Na sequência, as ações serão apresentadas. 
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Figura 3.1 – Plano de Ações 
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3.1 Ações Transversais 

São propostas 4 ações transversais que contribuem para solução de todos os problemas.  

3.1.1 AÇÃO T1 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E REDE DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E 

DE ALERTA DE CHEIAS 

A ação Sistema de Informação e Rede Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta de 

Cheias tem como objetivo propor a complementação da rede de monitoramento de recursos 

hídricos em operação da bacia hidrográfica do Camaquã e a organização dos dados em um Sis-

tema de Informações, que servirá como subsídio ao processo de gestão dos recursos hídricos e 

estruturação de um sistema de alerta de cheias. 

Esta ação é composta por três programas: 

1. Programa de Sistema de Informações, que é uma ferramenta para organização, divulga-

ção e gestão de dados da bacia. 

2. Programa de Rede de monitoramento de recursos hídricos, que sugere a complementa-

ção das redes de monitoramento pluviométrico, fluvimétrico, sedimentométrico e de 

qualidade das águas da bacia hidrográfica do Camaquã. 

3. Programa de Rede de Alerta de Cheias, que prevê a consolidação do Sistema de Monito-

ramento e Alerta de Desastres (SMAD) no contexto da bacia hidrográfica do Camaquã. 

3.1.2 AÇÃO T2 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A ação de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Camaquã possui como objetivo geral 

fomentar a educação ambiental, direcionada aos recursos hídricos. O propósito é contribuir ao 

engajamento, à sensibilização e à conscientização da sociedade para a conservação e a preser-

vação da qualidade e da quantidade das águas da bacia hidrográfica. 

Busca-se também a capacitação técnica dos membros do Comitê Camaquã para o alcance dos 

resultados esperados no planejamento e na gestão dos recursos hídricos, propiciando o empo-

deramento dos atores para participação dos processos de tomada de decisão, em consonância 

com as Políticas Ambiental, de Educação Ambiental e de Recursos Hídricos, nos âmbitos federal 

e estadual. 
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3.1.3 AÇÃO T3 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O objetivo é incentivar e divulgar, de modo permanente, as participações individual e coletiva no 

gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Camaquã e na implantação do seu 

Plano de Bacia. Em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, será 

buscada a construção de uma cultura participativa voltada ao uso sustentável dos recursos hídri-

cos, calcada no diálogo permanente e duradouro e, ainda, por meio da produção de materiais 

impressos e eletrônicos e da promoção de oficinas e cursos, disseminar o Plano de Bacia, com os 

objetivos e as metas estabelecidas no Plano de Ações, considerados os distintos segmentos soci-

ais e usuários existentes. 

Esta ação propõe novas atividades relativas à comunicação do Comitê Camaquã, mas também 

incentiva a manutenção e ampliação das atividades já desenvolvidas pelos membros do Comitê. 

3.1.4 AÇÃO T4 - CAPACITAÇÃO NO MEIO RURAL VOLTADA À ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE CONSER-

VAÇÃO DE SOLO E ÁGUA 

Esta ação foi inserida como transversal por facilitar a mitigação de praticamente todos os de-

mais problemas diagnosticados na bacia do Camaquã, que em grande parte tem origem no 

meio rural, apesar de serem agravados, especialmente, os que se referem à poluição das 

águas, no meio urbano. Busca favorecer o processo de geração de conhecimentos para a apli-

cação de boas práticas de conservação do solo e da água que levem à redução do processo 

erosivo e da degradação das terras, e da poluição hídrica difusa. 

Este objetivo deverá ser cumprido a partir da realização de cursos de capacitação para os res-

ponsáveis pela assistência técnica, para   os produtores da bacia, para  os agricultores, agricul-

toras e jovens rurais, culminando com um seminário de apresentação e avaliação de resultados.  

3.2 Ações voltadas à mitigação dos problemas de Escassez de Água 

O problema de Escassez de Água pode ser mitigado de duas formas, ou pelo aumento da dis-

ponibilidade hídrica, ou pela redução do consumo de água. Neste Plano, são propostas duas 

ações neste sentido: a primeira (Ação A1) baseia-se no aumento da disponibilidade hídrica da 

bacia através de medidas estruturais e a segunda (Ação A2) baseia-se em medidas para a re-

dução do consumo de água. 
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3.2.1 AÇÃO A1 - MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Esta ação tem como objetivo minimizar o comprometimento da vazão disponível nos cursos de 

água através de medidas estruturais para o aumento da disponibilidade hídrica. A ação tem 

enfoque principal na bacia hidrográfica do arroio Velhaco, que apresenta a situação mais crítica 

de balanço hídrico.  

Já foram realizados estudos visando encontrar uma solução adequada para o aumento da dis-

ponibilidade hídrica com vistas ao suprimento das áreas atualmente irrigadas de arroz e suas 

expansões futuras na bacia hidrográfica do Velhaco. Esta ação endossa as alternativas de solu-

ção apontadas nestes estudos,  e devem ser encaminhadas para discussão da sociedade, atra-

vés dos interessados e do Comitê de Bacia. 

3.2.2 AÇÃO A2 - ALCANCE GRADUAL DE NÍVEIS DE EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA 

O objetivo desta ação é reduzir o consumo de água para a irrigação, principalmente na cultura 

do arroz, que é o uso que possui a maior demanda hídrica na bacia hidrográfica do Camaquã. 

Isto deverá ser atingido a partir do alcance de índices de eficiência na irrigação, que será incen-

tivado através de um programa de estímulo e de diretrizes de outorga que exijam o alcance 

gradual desses índices. Como o sistema de outorga proposto é vinculado ao cadastro de usuá-

rios, esta ação prevê também um programa de divulgação e incentivo ao autocadastramento. A 

ação é organizada em três programas: 

1. Programa de Cadastro de Usuários, que visa a ampliação da participação no Sistema de 

Outorga de Água do Rio Grande do Sul - SIOUT dos usuários da bacia, através da sua 

divulgação e instrução sobre seus benefícios e penalidades do não cadastramento. 

2. Programa de Outorga de direitos de uso vinculado ao alcance gradual de índices de efi-

ciência, que visa o estímulo ao aumento da eficiência através de indicadores para emis-

são de outorga e levanta a questão de necessidade de um olhar especial para a bacia do 

Arroio Velhaco. 

3. Programa de Estímulo ao uso eficiente de água na irrigação do arroz, mediante um pro-

grama de capacitação e atualização de irrigantes, voltado à aplicação de técnicas de 

manejo que reduzam o uso de água. 
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3.3 Ações voltadas à mitigação dos problemas de erosão dos solos e assore-

amento dos corpos de água 

Para mitigar os problemas de Erosão de Solos e Assoreamento de Corpos de Água são sugeri-

das duas ações: 

3.3.1 AÇÃO B1 - ESTÍMULOS A BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS 

Esta ação conta com dois programas. Um relacionado a Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), que terá como objetivos a redução da perda de solos e do consequente assoreamento 

nos corpos de água, e da poluição hídrica em sub-bacia a ser selecionada, servindo assim como 

projeto demonstrativo a ser replicado em diversas sub-bacias críticas da bacia hidrográfica do 

Camaquã. Os proprietários envolvidos receberão pagamentos pelos serviços ambientais que 

prestarem. O segundo programa é denominado Mecanismos de Ação Voluntária (MAV) e visa 

estabelecer a certificação na forma do Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica nas propriedades 

rurais, a montante da barragem do arroio Duro, como forma de promover maiores controles no 

uso de defensivos agrícolas e, assim, mitigar as preocupações da população de Camaquã quan-

to a qualidade das águas de abastecimento. 

3.3.2 AÇÃO B2 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PARA OS RECURSOS HÍDRICOS 

Esta ação visa a recuperação e proteção de áreas naturais que são relevantes para a conserva-

ção qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos. A ação é organizada em dois programas: 

1. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP). Tem um caráter 

de incentivo a intervenções dentro das propriedades rurais privadas da bacia, tendo co-

mo intuito a identificação, preservação e recuperação de áreas degradadas, APPs, e ou-

tras áreas de relevante interesse para os recursos hídricos. 

2. Programa de Criação de Áreas de Restrição Visando à Proteção dos Recursos Hídricos, 

que terá como objetivo contribuir para atingir a meta de cobertura de 10% da área do bio-

ma Pampa na bacia do Camaquã, com Unidades de Conservação efetivamente implantadas, 

que tenham interesse à proteção dos recursos hídricos. 

3.4 Ações voltadas à mitigação de problemas de poluição das águas 
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Estas ações descritas acima também podem contribuir para solução dos problemas de Poluição 

das Águas, já que o excesso de sedimentos é uma forma de poluição. A estas foram agregadas 

mais quatro ações que tratam especificamente dos problemas de poluição hídrica, informadas a 

seguir. 

3.4.1 AÇÃO C1 - OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO MEIO HÍDRICO 

O objetivo desta ação é contribuir para o alcance da qualidade de água estabelecida pelo En-

quadramento Qualitativo da bacia hidrográfica do Camaquã, por meio de procedimentos ade-

quados de outorga de lançamentos de efluentes que considerem a capacidade de assimilação 

do meio hídrico. 

3.4.2 AÇÃO C2 – GERENCIAMENTO DA POLUIÇÃO URBANA 

Esta ação tem o objetivo de auxiliar no planejamento dos serviços de saneamento básico e no 

gerenciamento da poluição hídrica advinda de fontes pontuais urbanas. Ela é dividida em dois 

programas: 

1. Programa de Elaboração ou Atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSB) dos 13 municípios com sede dentro da área da bacia hidrográfica do Camaquã. 

2. Programa de Tratamento de Esgotos para atingimento das metas de Enquadramento, 

que tem como objetivo fornecer aos municípios que despejam seus esgotos sanitários 

em cursos de água da bacia do Camaquã, subsídios para contratação de sistemas de 

esgotamento sanitário e posterior execução, visando o alcance das metas intermediárias 

e o enquadramento da bacia. 

3.4.3 AÇÃO C3 - CONTROLE DA POLUIÇÃO DIFUSA DE ORIGEM RURAL 

Esta ação buscará reduzir a níveis aceitáveis (conforme a legislação em vigor) a poluição difusa 

de origem rural e o consequente aporte de poluentes aos recursos hídricos da bacia hidrográfi-

ca do Camaquã. A ação é organizada em cinco programas: 

1. Programa de Tratamento e destinação adequada de dejetos humanos, que visa reduzir 

a poluição derivada dos dejetos humanos através de seu tratamento e destinação ade-

quados, através de fossas sépticas convencionais constituídas de tanque séptico, filtro 

anaeróbio e sumidouro. 
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2. Programa de Tratamento e destinação adequada de dejetos animais, que tem o objetivo 

de reduzir a poluição derivada dos dejetos animais através de seu tratamento e destina-

ção adequado. 

3. Programa de Proteção de poços e nascentes de abastecimento de água, que visa prote-

ger as fontes hídricas que são utilizadas para abastecimento doméstico na zona rural da 

bacia. 

4. Programa de Controle da erosão, que tem como objetivo reduzir a degradação das ter-

ras e o aporte de sedimentos e poluentes aos recursos hídricos através de ações de con-

trole da erosão. 

5. Programa de Manejo de defensivos agrícolas, que busca minimizar os riscos ambientais 

decorrentes do uso e aplicação de defensivos agrícolas, bem como proteger a saúde das 

famílias rurais e dos consumidores. 

3.4.4 AÇÃO C4 - CONTROLE DA POLUIÇÃO MINERÁRIA 

O objetivo deste programa é exercer um controle sobre os impactos que possam surgir devido 

à exploração mineral na bacia hidrográfica do Camaquã. O tipo de mineração usado, a lavra a 

céu aberto, é altamente impactante para os recursos hídricos subterrâneos, pois provoca a in-

terconexão entre aquíferos superficiais com os mais profundos, causando contaminação dos 

mesmos, provocando o desaparecimento de nascentes, o rebaixamento de níveis piezométricos 

e alterações no fluxo das águas subterrâneas. Este tipo de lavra é utilizado para Calcário, Ouro, 

Cobre, Chumbo e Zinco. No caso do Cobre, os depósitos de rejeitos são fontes de contaminação 

para as águas superficiais e subterrâneas. Estes passivos ambientais existem até hoje na bacia 

hidrográfica do Camaquã, na sua parte alta, resultantes da antiga mina da Companhia Brasileira 

de Cobre – CBC. Com a retomada da mineração nesta bacia deverão ser tomadas medidas cau-

telares para que tais impactos não sejam aumentados. 

3.5 Ação voltada à mitigação do problema das enchentes, inundações e ala-

gamentos ou falhas de barragens 

Para mitigação desses problemas é proposta seguinte ação:  

3.5.1 AÇÃO D1 - INTERVENÇÕES VISANDO A MITIGAÇÃO DE EXCESSOS HÍDRICOS 
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Esta ação abrange os seguintes planos e programas: 

1. Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais: criar os mecanismos de 

gestão da infraestrutura urbana, relacionados com o escoamento das águas pluviais, dos 

rios e arroios em áreas urbanas. Este planejamento visa evitar perdas econômicas, me-

lhorar as condições de saneamento e qualidade do meio ambiente da cidade, dentro de 

princípios econômicos, sociais e ambientais definidos pelo Plano Diretor de Desenvolvi-

mento Urbano e Ambiental. 

2. Plano de Segurança da Barragem do Arroio Duro: o objetivo é a elaboração do plano de 

segurança da barragem do arroio Duro e de todos os seus instrumentos: plano de ins-

peção e plano de ação emergencial, de acordo com a legislação vigente. 

3. Programa de Desativação e Segurança da Barragem do Arroio João Dias e Barragem de 

Rejeitos das Minas do Camaquã: o objetivo deste programa é elaborar um projeto para 

avaliação da segurança atual e possível desativação (descomissionamento) da barragem 

do arroio João Dias e de outra barragem de rejeitos, sem denominação, mais ao sul, 

que fazem parte do mesmo complexo minerário. 

4. Programa de Zoneamento de Áreas Inundáveis na bacia hidrográfica do Camaquã: o ob-

jetivo é a elaboração de um Programa de Zoneamento de Áreas Inundáveis da bacia hi-

drográfica do Camaquã, nos municípios com área urbana próxima a cursos de água sig-

nificativos, especialmente aqueles historicamente afetados por cheias. 

3.6 Ações voltadas ao aprimoramento do Gerenciamento de Recursos Hídri-

cos 

Finalmente, para superar os problemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos três ações são 

propostas: 

3.6.1 AÇÃO E1 - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO ORIENTADO A RE-

SULTADOS - SIGEOR 

O objetivo é auxiliar e garantir a implementação do Plano de Ações da bacia hidrográfica do 

Camaquã por meio da execução de atividades de gerenciamento, acompanhamento e monito-
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ramento, para que as 16 Ações que o integram alcancem os objetivos propostos e as metas 

estabelecidas. 

3.6.2 AÇÃO E2 - SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

CAMAQUÃ: AGÊNCIA DE BACIA 

Esta ação orienta as análises necessárias para seleção da personalidade jurídica, e as demandas 

de aperfeiçoamento da legislação relacionada ao tema do estado do Rio Grande do Sul. Avalia 

também alternativas de custo para seu custeio, em função da personalidade jurídica que for 

adotada. O valor do custeio da Agência irá influenciar a ação de E3 - Cobrança pelo Uso de 

Água, pois virão da cobrança os recursos para tal. 

3.6.3 AÇÃO E3 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 

Esta ação trata da implementação de um dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídri-

cos mais relevantes, juntamente com o enquadramento e a outorga de direitos de uso de água. 

Os mecanismos de cobrança serão mais bem detalhados no Relatório Técnico 7 do Plano da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã. 
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4 CUSTOS E CRONOGRAMA GERAL 

Os custos estimados variam com a natureza dos programas. Em alguns casos, como o do Sis-

tema de Informações sobre Recursos Hídricos, que faz parte da ação T1 - Sistema de Informa-

ção e Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias, entende-se que por 

se tratar de um programa que deve abranger o estado do Rio Grande do Sul como um todo, e 

não a bacia do Camaquã, especificamente, não deve ser orçado.  

Em outros casos, como o programa Outorga de Uso, vinculada ao alcance gradual de índices de 

eficiência, que faz parte da ação A2 – Alcance gradual de níveis de eficiência no uso da água, 

ação  inerente ao poder público estadual abrangendo todo o Estado, não pode ser estabelecido 

para uma bacia específica. 

Várias ações dependem de definição do CBH e da SEMA a respeito de sua extensão: número de 

participantes, unidades a serem implementadas, etc. São os casos do programa Pagamento por 

Serviços Ambientais: Programa Produtor de Água, da ação B1 - Estímulos a boas práticas agro-

pecuárias e da ação C3 - Controle da poluição difusa de origem rural. Também depende de 

decisão do CBH a natureza do E2 - Suporte técnico e administrativo ao Comitê da Bacia Hidro-

gráfica do Camaquã: Agência de Bacia, da qual dependerá o seu custo.  

Portanto, o orçamento do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã não é 

algo trivial, fechado, como de uma obra. Os valores a serem aplicados dependerão de decisões 

diversas do CBH e da SEMA, relacionadas ao gerenciamento de recursos hídricos desta bacia 

hidrográfica. Este plano oferece orientações para que eles sejam estimados, quando for oportu-

na a tomada de decisão relacionada. 

Mesmo assim, o Quadro 4.1 resume o custo total de cada ação ou programa, os períodos de 

execução e de início da implementação das ações, que são detalhadas no Relatório Técnico 6 – 

Plano de Ações.  
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Quadro 4.1 – Custos e prazos das ações e programas propostos 

Ações/Programas 
Custo total 

(R$) 
 Obs 

% do 
total 

Período de exe-
cução (anos) 

Início da im-
plementação 

T1 - Sistema de Informação e Rede de Monito-
ramento de Recursos Hídricos e de Alerta de 
Cheias 

Sistema de Informações 0 1 0,0 Permanente 

2017/18 Rede de monitoramento de recursos hídricos 15.268.730 2 6,6 20 

Rede de alerta de cheias 900.000 3 0,4 1 

T2 - Educação Ambiental 2.400.000 4 1,0 20 2017 

T3 - Comunicação Social 2.800.000 4 1,2 20 2017 

T4 - Capacitação no meio rural voltada à adoção de boas práticas de conservação de solo e água 481.860 5 0,2 8 2018 

AÇÕES TRANSVERSAIS 21.850.590   9,4 - 

A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica 26.074.000 6 11,3 7 anos 2017/18 

A2 – Alcance gradual de níveis de eficiência no 
uso da água 

Cadastro de usuários 168.040 7 0,1 1 2017/18 

Outorga de uso vinculada ao alcance gradual de índices de eficiência 0 1 0,0 Permanente 2017 

Estímulo ao uso eficiente de água na irrigação do arroz 239.940 5 0,1 8 2018 

AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE ESCASSEZ DE ÁGUA 26.481.980   11,4   

B1 - Estímulos a boas práticas agropecuárias 
Pagamento por Serviços Ambientais: Programa Produtor de Água 320.000 8 0,1 Permanente Imediata 

Mecanismos de Adesão Voluntária: Selo Azul de sustentabilidade hídrica 700.000 8 0,3 Permanente Imediata 

B2 - Recuperação e proteção de áreas de inte-
resse para os recursos hídricos 

Recuperação de Áreas de Preservação Permanente 1.122.000 9 0,5 Permanente 2019 

Áreas de Restrição visando a proteção dos recursos hídricos 0 1 0,0 Permanente 2019 

AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE EROSÃO DOS SOLOS E ASSOREAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 2.142.000   0,9 - 

C1 - Outorga de lançamento de efluentes no meio hídrico 300.000 10 0,1 0,5 2017 

C2 - Gerenciamento da poluição urbana 
Elaboração ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico 1.278.301 11 0,6 1 

2017 
Tratamento de esgotos para atingimento das metas de enquadramento 151.578.759 12 65,4 15 

C3 - Controle da poluição difusa de origem rural 

Tratamento e destinação adequada de dejetos humanos 
Dependente da 

definição do 
CBH e de ou-

tros 

13 - Permanente 
Dependente da 

definição do CBH e 
de outros 

Tratamento e destinação adequada de dejetos animais 

Proteção de poços e nascentes de abastecimento de água 

Controle da erosão 

Manejo de defensivos agrícolas 

C4 - Controle da poluição minerária 0 14 0,0 
Permanente durante 

mineração 
Antes da implanta-

ção da mina 

AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DE PROBLEMAS DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 153.157.060   66,1 - 

D1 - Intervenções visando a mitigação de exces-
sos hídricos 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 842.657 15 0,4 Entre 6 e 10 meses 

- 
Plano de Segurança da Barragem do Arroio Duro 747.027 16 0,3 6 meses 

Desativação e Segurança da Barragem do Arroio João Dias e Barragem de Rejeitos de Minas do Camaquã 1.597.315 16 0,7 8 meses 

Zoneamento de Áreas Inundáveis 2.172.664 17 0,9 4 meses por município 

AÇÃO VOLTADA À MITIGAÇÃO DO PROBLEMA DAS ENCHENTES, INUNDAÇÕES E ALAGAMEN-TOS OU FALHAS DE BARRAGENS 5.359.663   2,3 - 

E1 - Sistema de Acompanhamento da Implanta-
ção do Plano Orientado a Resultados 

Gerenciamento da implementação do Plano de Ações e articulação institucional 

4.765.000 
 

2,06 20 2017 Criação, operacionalização e manutenção de um sistema de informações para gerenciamento 18 

Operacionalização e manutenção do SIG da bacia   

E2 - Suporte técnico e administrativo ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã: Agência de Bacia 18.000.000 19 7,8 Permanente 2017 

E3 - Cobrança pelo uso da água 0 20 0,0 Permanente Imediata 

AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 22.765.000   9,8 - 

Observações: 
1 Programa que faz parte de uma ação maior, abrangendo todo o estado, devendo ser suportado por recursos do tesouro. 11 Custo de elaboração/atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico nas sedes municipais da bacia; estima-se 12 meses o prazo para elaboração de cada um. 
2 Orçamento para aquisição, instalação e manutenção da rede de monitoramento por 20 anos. 12 Custos de estudos, projetos e investimentos em redes de coleta e de tratamento de esgotos, e suas operações e manutenções, ao longo e 20 anos. 
3 Referentes aos estudos no primeiro ano. 13 Os custos unitários de intervenções por propriedade rural foram estimados, mas não foi quantificada a abrangência da ação, deixando-a a critério do CBH. 
4 Referentes a execução da ação por 20 anos 14 Os custos deste programa deverão ser arcados pelos empreendedores de mineração, sendo que o monitoramento faz parte de ação prevista (T1). 
5 Referente à execução da ação por 8 anos 15 Os custos referentes à elaboração dos Planos Municipais de Drenagem Urbana, com duração de 6 a 8 meses, sem a implantação, cujas fontes de recursos existem em outros 

setores econômicos. 
6 Referentes aos custos de estudos, projetos, e investimentos em obras 16 Custo da inspeção de emergência e da elaboração do Plano de Ação Emergencial, com 8 meses de duração. 
7 Para os 13 meses iniciais 17 Custo de elaboração do Zoneamento de Áreas inundáveis, por município, com duração estimada de 4 meses. Supõe-se que 4 municípios deverão ser contemplados: Tapes, 

Arambaré, Camaquã e São Lourenço do Sul. 
8 Apenas a elaboração do projeto, no ano inicial de sua implementação; o CBH definirá a abrangência e assim os custos da ação nos anos subsequentes. 18 Custos estimados para os 20 anos referentes ao horizonte do plano. 
9 Apenas no primeiro ano, para identificação das áreas a serem recuperadas; os custos de implantação dos projetos deverão ser estimados posteriormen-
te. 

19 Referente ao funcionamento da Agência de Região Hidrográfica de apoio ao CBH Camaquã, na alternativa de menor custo. 

10 Referente aos custos de aprimoramento e ajuste de modelo de simulação de qualidade de água, nos 6 primeiros meses; os custos posteriores são da 
alçada do estado. 

20 Não existem custos para esta ação, a não ser os que se referem a emissão de boletos de cobrança e posterior arrecadação, que integram o próprio boleto. 
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Figura 4.1 – Distribuição percentual dos custos por grupo de ações 

A Figura 4.1 apresenta a distribuição dos custos por grupo de ações. A análise desta 

figura e do Quadro 4.1 permite verificar que o custo total é de cerca de R$ 231,756 

milhões para implementação do Plano de Ações da bacia hidrográfica do Camaquã. 

Mais de 80% deste custo concentra-se em três ações: C1 – Gerenciamento da Poluição 

Urbana, A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica e T1 – Sis-

tema de Sistema de Informação e Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e de 

Alerta de Cheias (Programa de Rede de monitoramento de recursos hídricos). Isto é 

esperado, já que estas ações são as que compreendem medidas estruturais, que em 

geral são mais caras que as medidas não estruturais. 

É importante destacar que este custo total estimado considerou a opção de Agência de 

Bacia de menor custo (R$ 900.000,00 anuais) e não considera os custos da ação C3 - 

Controle da poluição difusa de origem rural, para a qual foram estimados custos unitá-

rios, e não totais, bem como o custo de outras ações que dependem da definição do 

CBH e da SEMA. 

O Quadro 4.2 apresenta o cronograma geral de implementação das ações. 



  

REC – Relatório Síntese da Etapa C 
 

16 

Quadro 4.2 – Cronograma de implementação das ações 

Ações/Programas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

T1 - Sistema de Informa-
ção e Rede de Monitora-
mento de Recursos Hídri-
cos e de Alerta de Cheias 

Sistema de Informações                                       

Rede de monitoramento de recursos hídricos                                       

Rede de alerta de cheias                                       

T2 - Educação Ambiental                                       

T3 - Comunicação Social                                       

T4 - Capacitação no meio rural voltada à adoção de boas práticas de conservação de 
solo e água                                       

A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica                                       

A2 – Alcance gradual de 
níveis de eficiência no uso 

da água 

Cadastro de usuários                                       
Outorga de uso vinculada ao alcance gradual de índices de eficiên-
cia 

                                      

Estímulo ao uso eficiente de água na irrigação do arroz                                       

B1 - Estímulos a boas 
práticas agropecuárias 

Pagamento por Serviços Ambientais: Programa Produtor de Água                                       

Mecanismos de Adesão Voluntária: Selo Azul de sustentabilidade 
hídrica 

                                      

B2 - Recuperação e prote-
ção de áreas de interesse 
para os recursos hídricos 

Recuperação de Áreas de Preservação Permanente                                       

Áreas de Restrição visando a proteção dos recursos hídricos                                       

C1 - Outorga de lançamento de poluentes no meio hídrico                                       

C2 - Controle da poluição 
urbana 

Elaboração ou atualização dos Planos Municipais de Sanea-
mento Básico 

                                      

Tratamento de esgotos para atingimento das metas de 
enquadramento 

Início dos 
tramites 

licitatórios 
                                    

C3 - Controle da poluição difusa de origem rural 

Início 
depende da 

definição 
do CBH e 

outros 

                                    

C4 - Controle da poluição minerária 
Permanente 

durante 
mineração 

                                    

D1 - Intervenções visando 
a mitigação de excessos 

hídricos 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais                                       

Plano de Segurança da Barragem do Arroio Duro                                       
Desativação e Segurança da Barragem do Arroio João Dias e Bar-
ragem de Rejeitos de Minas do Camaquã 

                                      

Zoneamento de Áreas Inundáveis                                       

E1 - Sistema de Acompanhamento da Implantação do Plano Orientado a Resultados                                       

E2 - Suporte técnico e administrativo ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã: 
Agência de Bacia 

                                      

E3 - Cobrança pelo uso da água                                       
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5 PRIORIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES 

5.1 Priorização sistêmica das ações 

Para avaliar a prioridade temporal das ações adotou-se a análise da Matriz Estrutural que 

avalia sistemicamente a relação de influência e dependência entre ações. A Matriz Estrutural 

tem sido adotada no processo de classificação de variáveis em estudos de Cenarização Pros-

pectiva. Trata-se de uma abordagem simples na qual, a partir da indicação de que ações 

afetam as demais, e com que intensidade, são geradas matrizes de influências diretas e indi-

retas que orientam sobre a natureza dessas ações, sempre dentro de uma visão sistêmica. A 

referência são os trabalhos de Godet (2001). A aplicação desta metodologia sobre as ações 

propostas foi realizada pelo preenchimento da Matriz Estrutural pela equipe da Consultora, 

contratada para a elaboração do plano.  

Esta metodologia permite a classificação sistêmica das ações como no Quadro 5.1. As 

ações estruturantes são aquelas que deveriam ser iniciadas logo no início da implementação 

do plano pois as demais dependem delas com diferentes intensidades, com exceção das 

ações autônomas, que podem ser implementadas a qualquer momento, por terem baixas 

dependências. Não existem ações estratégicas, algo positivo, pois representa a inexistência 

de ações com alta dependência e alta influência, que devem por isto ser implementadas com 

cautela, devido a possíveis instabilidades que possam acarretar. As indicadoras e reguladoras 

têm em comum o fato de serem pouco influentes, mas dependentes, mais as indicadoras 

que as reguladoras. Assim, as indicadoras, devem ser implementadas em uma segunda fase, 

quando as estruturantes tiverem estabelecido condições ideais ao sucesso do plano de 

ações. 

Quadro 5.1 – Classificação sistêmica das ações 
Estruturantes Indicadoras Reguladoras Autônomas 

E3 – Cobrança C3 –Poluição rural E1 – SIGEOR A1 – Estruturas 

T2 – Educação Ambi-
ental 

B2 – Recuperação de 
APPs 

C1 – Outorga de lan-
çamentos 

D1 – Controle de 
cheias 

A2 – Eficiência C2 – Poluição urbana 
C4 –Poluição minerá-
ria 

E2 – Agência de Bacia 

T3 – Comunicação 
Social 

B1 –Boas práticas 
  

T4 – Capacitação rural 
   

T1 – Sistema de In-
formações    
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Os resultados apresentados devem ser considerados dentro da visão sistêmica que é valori-

zada na abordagem. O que se pretende com ela é estabelecer prioridades de implementação 

das ações dentro da perspectiva de que se alcance a implementação plena do Plano de 

Ações. Não se faz, nesta priorização, a comparação dos atributos de uma ação com outra. 

Por exemplo, desde o diagnóstico que subsidiou este plano foi ressaltada a relevância de 

programas de despoluição da bacia que levaram à ação C2. Esta ação, apesar do valor in-

trínseco que apresenta em todos os cenários, mostrou pouca influência, e grande dependên-

cia em relação às demais ações e, por isto, acabou sendo hierarquizada com menor priorida-

de em ambas as classificações: estruturante e estratégica. Isto deve ser interpretado, tão 

somente, que do ponto de vista sistêmico não apresenta relevância pronunciada, embora em 

termos de alteração da realidade regional, possa ser relevante nos cenários de maiores di-

nâmicas econômicas. 

Analisando algumas ações na categoria estruturantes, verifica-se a pertinência desta classifi-

cação. As ações E3 – Cobrança, A2 – Eficiência e T1 – Sistema de Informações, são conside-

radas instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos. Com a cobrança serão gerados 

recursos para funcionamento do comitê, bem como para implementação de alguns progra-

mas relevantes para o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Cama-

quã. O cadastro e a outorga organizarão os usos de água, especialmente, nas sub-bacias 

que já estão em situações críticas de balanço hídrico. O sistema de informações permitirá o 

bom funcionamento dessas e de várias ações com grande dependência de informações.  

As ações de Educação Ambiental, de Comunicação Social e de Capacitação Rural se dirigem 

à toda sociedade da bacia, especialmente o meio rural, para chamar as suas participações no 

gerenciamento da bacia hidrográfica bem como orientá-los para as boas práticas de uso, 

controle e proteção das águas, tendo relevância inegável. 

As ações indicadoras, C3 – Controle da poluição rural, B2 – Recuperação de APPs e B1 – 

Estímulo a boas práticas agropecuárias, mostram que o sucesso da implementação de um 

adequado gerenciamento de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Camaquã deve ser 

medido pelos resultados no meio rural, embora a ação C2 – Gerenciamento da poluição ur-

bana não permite esquecer a necessidade de contribuição do meio urbano. 
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As ações reguladoras, que contribuem com a estabilidade do processo de implantação do 

Plano de Ações e, portanto, do gerenciamento de recursos hídricos, demanda uma ação E1 – 

Sistema de Gerenciamento que avaliará exatamente este resultado. As ações C1 - Outorga 

de lançamentos e C4 – Controle da poluição minerária devem ser considerados também fato-

res de estabilidade do gerenciamento, na medida em que suas ausências permitirão o ques-

tionamento de todos os resultados parciais que venham a ser alcançados. 

Finalmente, as ações A1 - Medidas estruturais de aumento de disponibilidade, D1 – Controle 

de cheias e E2 – Agência de Bacia, por serem autônomas, poderão ser implementadas por 

seus valores intrínsecos, sem fragilizar ou reforçar as demais ações. No caso da Agência de 

Bacia, que poderia ser considerado um elemento importante para o suporte ao Comitê no 

gerenciamento da bacia hidrográfica do Camaquã, as dificuldades atuais para sua implanta-

ção, e a possibilidade de serem encontrados caminhos alternativos sem a sua presença, cer-

tamente influenciaram a sua classificação como autônoma por parte dos consultores.  

5.2 Classificações das ações 

Dois tipos de classificação serão adotados: a classificação funcional, na qual as ações são agru-

padas de acordo com as funcionalidades que apresentam no plano de recursos hídricos. A outra 

classificação é a temática-setorial, na qual as ações são distribuídas entre os setores econômicos 

e tendo por base as responsabilidades para as suas implementações. 

5.2.1 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS AÇÕES 

A classificação funcional agrega outro olhar às ações propostas, classificando-as com relação 

à função que exercem no Plano de Ações: de precedência em relação às demais ações, às 

características gerenciais ou de investimento a campo, e quanto ao suporte oferecido às de-

mais ações. O Quadro 5.2 apresenta os resultados desta classificação. Ela sugere que as 

ações que envolvem investimentos a campo e execução de obras ou intervenções sejam 

postergadas ou consideradas de forma diferenciada em relação àquelas que demandam uni-

camente o custeio de atividades humanas. 
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Quadro 5.2 – Classificação funcional das ações 
Ação com maior 
precedência: apor-
tam informações 
para o gerencia-
mento das demais 

Ações relacionadas à 
instrumentos de geren-
ciamento de recursos 
hídricos: facilitam a im-
plementação das demais 

Ações que requerem 
investimentos e exe-
cução a campo 

Ações de suporte à 
implementação do 
Plano de Ações 

T1 – Sistema de In-
formações 

T2 – Educação Ambiental A1 – Estruturas E1 – SIGEOR 

 
T3 – Comunicação Social B1 –Boas práticas E2 – Agência de Bacia 

 

T4 – Capacitação rural 
B2 – Recuperação de 
APPs 

 
 

A2 – Alcance de Eficiência C2 – Poluição urbana 
 

 

C1 – Outorga de lançamen-
tos 

C3 –Poluição rural 

 
 

E3 – Cobrança C4 –Poluição minerária 
 

  
D1 – Controle de cheias 

 
5.2.2 CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA-SETORIAL 

Esta última classificação oferecida organiza as ações quanto ao tema e sua vinculação com 

áreas ou setores econômicos da administração pública. Ela facilita a avaliação sobre aonde 

se deve buscar recursos para implementação de cada ação. O Quadro 5.3 apresenta a clas-

sificação. 

Por meio dela se pode propor a seguinte estratégia: 

1. As ações classificadas na área de recursos hídricos, como afetas ao seu gerenciamen-

to, seriam aquelas prioritariamente sustentadas financeiramente pelos recursos dis-

ponibilizados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã, naquilo que não seja 

atribuição específica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMA e do seu Departamento de Recursos Hídricos; as demais ações 

preveem parcerias ou com a SEMA ou com o setor agropecuário (especialmente a ex-

tensão rural), com divisões de trabalho e aporte de recursos conforme acertos a se-

rem negociados; 

2. A ação classificada na área de recursos hídricos, mas afeta a obras e intervenções, 

seria destacada pelo Comitê para a busca de financiamento; 

3. As ações inseridas na Área Ambiental são de interesse do Gerenciamento de Recur-

sos Hídricos mas não, exclusivamente, vinculadas a esta atividade; portanto, o Comi-

tê deverá se articular com a área ambiental do estado, por meio da SEMA, e eventu-
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almente recorrer ao apoio da União, buscando a sustentabilidade financeira das suas 

implementações. Em certos casos poderão ser disponibilizados recursos, não neces-

sariamente para as suas implementações, mas para elaboração dos projetos para 

busca de financiamento nas fontes existentes, a não ser que o comitê entenda ser 

necessário disponibilizar financiamento direto para algumas atividades vinculadas a 

programas de maior interesse, como o de Educação Ambiental;  

4. A ação inserida na Área de Defesa Civil também deve buscar recursos nessa área, 

aplicando-se as orientações anteriores aportadas à Área Ambiental; 

5. A ação inserida no Setor Saneamento, e de interesse do gerenciamento dos recursos 

hídricos da bacia, deverá buscar sua sustentabilidade financeira junto às fontes exis-

tentes de apoio ao setor; o comitê apoiará politicamente as iniciativas neste sentido, 

chegando, até mesmo, a financiar a elaboração de projetos de maior interesse, e que 

necessitem deste tipo de apoio para serem viabilizados, a critério do comitê. 

Quadro 5.3 – Vinculação temática e setorial dos programas propostos 
Área/Setor Ações 

Á
re

a
 d

e
 R

e
cu

rs
o
s 

H
íd

ri
co

s 

Gerenciamento 

Atribuições específicas da 
SEMA 

Atribuições comparti-
lhadas CBH e SEMA 

Atribuições comparti-
lhadas CBH e setor 

agrícola (extensão ru-
ral) 

T1 – Sistema de Informa-
ções 

T2 – Educação Am-
biental 

T4 – Capacitação rural 

A2 – Alcance de eficiência 

C1 – Outorga de lançamen-
tos T3 – Comunicação 

Social 
B1 – Estímulo a boas 

práticas agropecuárias C4 – Controle de poluição 
minerária 

E1 – Sistema de Gerencia-
mento 

E2 – Agência de 
Bacia 

C3 – Controle da polui-
ção rural 

E3 – Cobrança 

Obras e inter-
venções 

A1 – Medidas para aumento de disponibilidade 

Área Ambiental B2 – Recuperação de APPs 

Área de Defesa Civil D1 – Controle de cheias 

Setor Saneamento C2 – Poluição urbana 
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6 PROPOSTA ORGANIZACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS  

A Bacia Hidrográfica do Camaquã tem implantado o seu comitê entre as entidades previstas 

para o gerenciamento de suas águas. Faltaria a implantação da Agência, com as dificuldades 

inerentes a ela, que foram consideradas previamente. Em função destas dificuldades, é re-

comendado que o comitê não leve em conta a existência da Agência como fundamental para 

implementação do Plano de Ações, e trate de encontrar alternativas para realiza-la sem a 

assistência técnica e administrativa que ela proveria. Esta assistência técnica poderia ser 

obtida por parte das entidades que se fazem representar no comitê, como é o caso da AUD, 

no que se refere aos aspectos administrativos. 

Com efeito, o que se verificou é que o custo de uma Agência é alto, e deve ser aportado 

pela cobrança pelo uso de água, com a restrição de que deve representar apenas 8% da 

arrecadação. Por isto, além das dificuldades jurídicas e financeiras para criação de uma 

agência, seria exigido que a cobrança atingisse  um patamar de arrecadação que representa 

12,5 vezes mais do que o custo da agência. Isto poderia dificultar a aprovação da cobrança 

por parte dos usuários, pelo menos na fase inicial, por desconhecer os resultados que seriam 

obtidos com a existência desse ente. 
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7 PACTO DAS ÁGUAS 

Como estratégia adicional, de implementação de cada ação, propõe-se que sejam estabele-

cidos pactos institucionais e sociais entre as entidades responsáveis e as entidades interveni-

entes. Estes pactos seriam atingidos por meio de reuniões específicas para cada programa, 

coordenadas pelo DRH/FEPAM e pelo CBH, voltados ao alcance de acordos sobre o conteú-

do, custos e divisão de responsabilidades financeiras e operacionais relacionadas a cada 

ação.  

O objetivo do Pacto das Águas é instrumentalizar as esferas públicas e a sociedade civil com 

algum vínculo com esta bacia hidrográfica com uma visão estratégica sobre a gestão dos 

recursos hídricos. Este Pacto das Águas tem como subsídio o Plano dos Recursos Hídricos, 

elaborado de forma participativa, nos quais são identificados desafios e alternativas para 

solucioná-los. O objetivo desta fase a ser executada após a aprovação deste plano é estabe-

lecer pactos institucionais e sociais para implementar as ações propostas, que visam garantir 

água em quantidade e qualidade para a atual e as futuras gerações. 

O Pacto das Águas como ferramenta para a implementação do Plano dos Recursos Hídricos 

será fundamentado nas 16 ações propostas, com as entidades responsáveis e intervenientes 

que foram identificadas. Para cada programa de ação será estabelecido um pacto específico. 

Outras entidades e grupos de interesse poderão manifestar seu interesse em participar das 

discussões de cada programa e, portanto, a lista de entidades apresentada nas ações é pre-

liminar e não definitiva. 

O processo proposto para estabelecer este Pacto passa pelas seguintes fases: 

Fase 1 - Divulgação e mobilização em torno do estabelecimento do Pacto das 

Águas 

A divulgação do Plano de Recursos Hídricos do Camaquã seria o primeiro passo a ser reali-

zado nesta fase, juntamente com o anúncio de abertura de inscrições de interessados na 

pactuação, em torno da implantação de cada uma das suas 16 ações. Esta divulgação deve-

rá usar os meios de comunicação usuais, na forma de anúncios em jornais e em rádios, em 

listas de correio normal e eletrônico. Os participantes das reuniões de mobilização e das 
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Consultas Públicas do Plano seriam alguns dos atores sociais a serem mobilizados para o 

pacto. 

Seria conveniente que fosse promovida uma ou mais reuniões, aproveitando as plenárias do 

CBH Camaquã, nas quais seriam explicadas as propostas e apresentadas estratégias de con-

dução das discussões do Pacto das Águas, em suas diferentes fases. 

Esta fase culminaria com a definição dos atores sociais a serem incorporados às discussões 

do Pacto específico referente a cada ação. Desta forma, seriam no máximo 16 pactos a se-

rem estabelecidos, sendo um para cada ação. Também é possível agregar-se algumas ações 

a um único pacto, na medida em que se verifique serem idênticos os atores sociais respon-

sáveis e intervenientes. 

Fase 2 – Reuniões para nivelamento de conhecimento e definição de estratégias 

para ação e para viabilização das ações 

Definidos os atores sociais participantes de cada pacto em torno de cada ação, ou grupo 

ações, haveria uma primeira reunião para organização do processo. Nela seria escolhido o 

coordenador do pacto e um secretário, para assessorá-lo e elaborar atas das reuniões.  

As primeiras reuniões fariam o nivelamento das informações sobre cada ação, ou grupo de 

ações, entre as 16 elaboradas no plano. O texto referente a cada programa, apresentado 

neste relatório, seria a referência. Ele deverá ser apresentado e discutido, de forma a nivelar 

e uniformizar o conhecimento sobre seus propósitos, metodologia, objetivos e metas.  

Em um segundo momento deverão ser identificadas as fontes possíveis de financiamento, 

considerando aquelas já propostas no Plano de Bacia, sejam os recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso da água e as fontes de financiamento privadas, municipais, estaduais, 

federais e multilaterais existentes. Com base neste mapeamento de alternativas de financia-

mento, serão definidas estratégias para busca de recursos, incluindo a elaboração de solici-

tações de financiamento. Deverão, neste caso, serem obtidos os editais e demais documen-

tos que orientam a elaboração dos projetos de solicitação de financiamento, considerando o 

programa como um todo, ou sua divisão em subprogramas, de forma a que sejam atendidas 

as exigências das agências de fomento que serão demandadas.  
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Esta fase culminaria, portanto, na definição das fontes de financiamento a serem buscadas e 

na coleção das normas de preparo de projetos de solicitação de financiamento de cada uma. 

Seriam também definidas a(s) entidade(s) que receberia(m) os recursos e se responsabiliza-

ria(m) por sua aplicação e prestação de contas. É importante, portanto, que as entidades 

que poderão receber e gerir os recursos tomem parte das reuniões do pacto específico. 

Fase 3 – Reuniões para divisão de responsabilidades na implementação das ações 

Nesta fase os projetos com as propostas de financiamento seriam elaboradas pelas entida-

des, previamente definidas, que se responsabilizariam por levar adiante a parte que lhes 

cabe, tendo por base as normas especificas da(s) agência(s) de fomento, e tendo por refe-

rência o detalhamento da ação apresentada neste relatório. As propostas de financiamento 

seriam apresentadas junto às agências de fomento específicas, e suas tramitações seriam 

acompanhadas pela entidade responsável. Esta entidade se responsabilizaria também por 

manter o coletivo informado sobre estas tramitações e pela convocação de reuniões específi-

cas, demandadas por agências de fomento, para prestar esclarecimentos ou adaptação das 

ações. Neste momento, o Pacto das Águas referente à ação específica estaria concretizado, 

por meio da divisão de responsabilidades.  

Esta fase seria encerrada pela aprovação e liberação de recursos para implementação do 

programa específico. 

Fase 4 – Reuniões para acompanhamento da implementação das ações 

Iniciada a implementação dos Planos de Ação, seriam realizadas reuniões visando o acom-

panhamento de sua materialização, avaliação do sucesso ou dos problemas encontrados e 

propostas alternativas a serem selecionadas, para enfrentar eventualidades, com aprovação 

das agências de fomento.  

Considerações adicionais: prazos e controles 

Entende-se que este Pacto das Águas, abrangendo cada uma das 16 ações, possa ser con-

cretizado em menos de 1 ano. As três primeiras fases deverão levar não mais que 3 meses 

cada uma, ficando a quarta fase para ser iniciada quando da liberação de recursos para o 

programa, o que depende do cronograma de cada agência de fomento. 
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Para que o CBH Camaquã possa acompanhar passo a passo a implementação dos programas 

desta fase, é importante que a Ação “E1 - Sistema de Acompanhamento da Implantação do 

Plano Orientado a Resultados” esteja operacional, e possa colecionar, sistematizar e divulgar 

as informações referentes a implementação de cada ação. 
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8 PLANO DE INVESTIMENTOS 

Através das ações apresentadas propõe-se a viabilizar a implementação do Plano de Recur-

sos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, buscando mitigar os problemas de recursos 

hídricos por meio do planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. Estas ações são 

importantes para dar à bacia condições de se desenvolver de forma sustentável, buscando 

um aprimoramento dos instrumentos das políticas ambientais e de recursos hídricos. Para 

isso, é necessário encontrar meio financeiros de realizá-lo.  

A Cobrança pelo Uso da Água é uma importante fonte de arrecadação de recursos, contudo, 

os valores arrecadados, em geral, não satisfazem todas as necessidades dos programas de 

ações da bacia e, neste caso, a busca por recursos orçamentários do Estado e da União, de 

recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, além dos recursos 

das agências de financiamento, é uma alternativa viável e interessante.  

Foram identificados os órgãos do governo federal e do Estado do Rio Grande do Sul que 

possuem recursos financeiros voltados para ações ambientais e de recursos hídricos e as 

demais instituições que também se configuram como agentes que podem financiar as ações 

propostas neste Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Camaquã. No Anexo 4 do Relatório 

Técnico 6 deste Plano de Bacia foram detalhadas estas fontes, apresentando também os 

contatos e, quando possível, a forma de captação destes recursos. 

8.1 Financiamento do plano 

Nas ações apresentadas, além da descrição, constam as estimativas de custos. A partir da 

sistematização das fontes de financiamento existentes para ações de sustentabilidade e con-

servação dos recursos hídricos, podemos relacionar estas com as ações previstos para o Pla-

no de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, detalhadas no RT6. No Quadro 

8.1 ao Quadro 8.2 são apresentadas estas interações. 
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Quadro 8.1 – Programas de Ação e possíveis fontes de financiamento do Estado do Rio Grande do Sul 

AÇÕES PROPOSTAS PARA 
O PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO ESTADUAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016  PROGRAMA  

PPA 2016 - 
2019 

R$ R$ 

A1 
Medidas estruturais para 
aumento de disponibili-
dade hídrica 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

PERFURAÇÃO DE POÇOS 6.429.600,00 
 PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

1.720.353.916,00 

SECRETARIA DE OBRAS, SANE-
AMENTO E HABITAÇÃO 

PERFURAÇÃO DE POÇOS 6.429.600,00 
 PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

1.720.353.916,00 

SECRETARIA DO TRABALHO E 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CONSTRUÇÃO DE CIS-
TERNAS E GESTÃO DA 
ÁGUA PARA O CONSU-
MO HUMANO 

863.089,00 

 GESTÃO DA POLÍTICA 
DE SEGURANÇA ALI-
MENTAR E NUTRICIO-
NAL SUSTENTÁVEL 

7.854.568,00 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE MI-
CROAÇUDES E CAPACI-
TAÇÃO DE TÉCNICOS E 
AGRICULTORES 

553.599,00 
 PROGRAMA ESTADUAL 
DE IRRIGAÇÃO E USOS 
MÚLTIPLOS DA ÁGUA 

50.639.729,00 

A2 
Alcance Gradual de Níveis 
de Eficiência no Uso da 
Água 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
PLANOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS AMBIENTAIS 

600.000,00 
 SUSTENTABILIDADE E 
GESTÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA 

285.132.617,00 

B2 
Recuperação e proteção 
de áreas de interesse 
para os recursos hídricos 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE 
RISCOS 

2.000.000,00 
 SUSTENTABILIDADE E 
GESTÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA 

285.132.617,00 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

CORREÇÃO DO SOLO 
SEM PREVI-
SÃO PARA 
2016 

 DESENVOLVIMENTO 
DAS CADEIAS PRODU-
TIVAS AGROPECUÁRIAS 

224.908.856,00 

C1 
Outorga de lançamento 
de efluentes no meio 
hídrico 

SECRETARIA DE OBRAS, SANE-
AMENTO E HABITAÇÃO 

SANEAMENTO PARA 
PEQUENAS COMUNIDA-
DES 

11.677.697,00 
 PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

1.720.353.916,00 

C2 
Gerenciamento da polui-
ção urbana 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

ELABORAÇÃO DE ESTU-
DOS E PROJETOS DE 
SANEAMENTO 

3.377.877,00 
PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

720.353.916,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA 
O PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO ESTADUAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016  PROGRAMA  

PPA 2016 - 
2019 

R$ R$ 

C3 
Controle da poluição difu-
sa de origem rural 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

INSPEÇÃO DE PRODU-
TOS DE ORIGEM VEGE-

TAL - FUNDOVITIS 
500.000,00 

 DEFESA AGROPECUÁ-
RIA ESTADUAL  

150.854.330,00 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

APOIO A AMPLIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA RU-

RAL 
5.945.264,00 

 APOIO E DESENVOLVI-
MENTO DA INFRAES-

TRUTURA RURAL  
78.734.865,00 

SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO RURAL, PESCA E COO-

PERATIVISMO 

APOIO A AMPLIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA RU-

RAL 
9.061.368,40     

D1 
Intervenções visando a 
mitigação dos impactos 
de excessos hídricos 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

DIQUES DE CONTENÇÃO 
DE ÁGUA E COMPENSA-

ÇÕES AMBIENTAIS 
150.000,00 

 PROGRAMA ESTADUAL 
DE IRRIGAÇÃO E USOS 
MÚLTIPLOS DA ÁGUA  

50.639.729,00 

T4 

Capacitação no meio rural 
voltado à adoção de boas 
práticas de conservação 
de solo e água 

SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO RURAL, PESCA E COO-
PERATIVISMO 

FORTALECIMENTO DOS 
SISTEMAS LOCAIS E 
REGIONAIS DE ABASTE-
CIMENTO 

8.623.588,00 
FOMENTO AO DESEN-
VOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL  

558.938.469,00 

OBSERVAÇÃO: Para as ações B1, C4, E1, E2, E3, T1, T2 e T3 não foram identificadas linhas de financiamento no Orçamento 2016 do Governo do Esta-
do do Rio Grande do Sul. Para os próximos exercícios é necessário acompanhamento para verificação da possibilidade de inserção destas ações no 
orçamento estadual. 
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Quadro 8.2 – Programas de Ação e possíveis fontes de financiamento do Governo Federal 

AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

A1 
Medidas estruturais para 

aumento de disponibilidade 
hídrica. 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTU-
RAS HÍDRICAS PARA OFERTA DE 

ÁGUA 
53.701.817,00 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA HÍDRICA 

10.000.000,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

A2 
Alcance Gradual de Níveis 
de Eficiência no Uso da 
Água 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAES-
TRUTURA HÍDRICA 

15.148.329,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

B2 
Recuperação e proteção de 
áreas de interesse para os 

recursos hídricos 

MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE 

RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS 

402.537,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS 

7.003.635,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

C1 
Outorga de lançamento de 
efluentes no meio hídrico. 

MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE 

GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

21.562.935,00 
QUALIDADE 
AMBIENTAL 

513.044.000,00 

C2 

Planos Municipais de Sane-
amento Básico: coleta e 
tratamento de esgotos, 

proteção de poços. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SIS-
TEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS EM MUNICÍPIOS 
DE ATÉ 50.000 HABITANTES, EXCLU-
SIVE DE REGIÕES METROPOLITANAS 

OU REGIÕES INTEGRADAS DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RI-

DE) 

521.218,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU ME-
LHORIA DE AÇÕES E SERVIÇOS SUS-
TENTÁVEIS DE SANEAMENTO BÁSI-
CO EM PEQUENAS COMUNIDADES 

RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO 
PORTE) OU EM COMUNIDADES TRA-

DICIONAIS (REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS) 

750.000,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 

MINISTÉRIO DAS CIDA-
DES 

APOIO À ELABORAÇÃO, IMPLEMEN-
TAÇÃO E MONITORAMENTO DE PLA-

NO NACIONAIS E REGIONAIS DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

1.140.850,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 

MINISTÉRIO DAS CIDA-
DES 

APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS E 
PROJETOS DE SANEAMENTO EM 

MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO SU-
PERIOR A 50 MIL HABITANTES OU 

INTEGRANTES DE REGIÕES METRO-
POLITANAS OU DE REGIÕES INTE-
GRADAS DE DESENVOLVIMENTO 

30.518.429,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 

C3 

Controle da poluição difusa 
de origem rural, incluindo 
destinação de despejos 
humanos e animais, uso 
racional de defensivos 

agrícolas, a proteção de 
poços e o controle da ero-

são do solo. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE - FUNASA 

APOIO AO CONTROLE DE QUALIDA-
DE DA ÁGUA PARA CONSUMO HU-

MANO PARA PREVENÇÃO E CONTRO-
LE DE DOENÇAS E AGRAVOS 

6.420.800,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

D1 
Intervenções visando a 

mitigação dos impactos de 
excessos hídricos 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJE-
TOS E OBRAS PARA CONTENÇÃO OU 

AMORTECIMENTO DE CHEIAS E 
INUNDAÇÕES E PARA CONTENÇÃO 

DE EROSÕES MARINHAS E FLUVIAIS 

21.255.044,00 
GESTÃO DE 
RISCOS E DE 
DESASTRES 

4.180.826.000,00 

MINISTÉRIO DAS CIDA-
DES 

APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM 
URBANA SUSTENTÁVEL E DE MANE-
JO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MUNICÍ-
PIOS CRÍTICOS SUJEITOS A EVEN-

TOS RECORRENTES DE INUNDAÇÕES 
E ALAGAMENTOS 

31.077.128,00 
GESTÃO DE 
RISCOS E DE 
DESASTRES 

4.180.826.000,00 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

REABILITAÇÃO DE BARRAGENS E DE 
OUTRAS INFRAESTRUTURAS HÍDRI-

CAS 
90.772.257,00 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

E1 

Sistema de Acompanha-
mento da Implantação do 
Plano Orientado a Resulta-

dos. 

FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO CI-
ENTÍFICO E TECNOLÓGI-
CO - MINISTÉRIO DA CI-
ÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 

FOMENTO A PROJETOS INSTITUCI-
ONAIS PARA PESQUISA NO SETOR 

DE RECURSOS HÍDRICOS - CT-
HIDRO 

218.798,00 
CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO 

92.502.648.000,00 

E2 

Suporte técnico e adminis-
trativo ao Comitê da Bacia 
do Camaquã: Agência de 

Bacia. 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
ÁGUAS - ANA 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NA-
CIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

175.500.589,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

T2 Educação Ambiental. 
MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍ-
TICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AM-

BIENTAL 
262.400,00 

CONSERVA-
ÇÃO E USO 
SUSTENTÁ-
VEL DA BIO-

DIVERSIDADE 

2.944.856.000,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

T4 

Capacitação no meio rural 
voltado à adoção de boas 

práticas de conservação de 
solo e água. 

RECURSOS SOB A SUPER-
VISÃO DA SECRETARIA 

DO TESOURO NACIONAL - 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

FINANCIAMENTO PARA A AGRICUL-
TURA FAMILIAR - PRONAF (LEI 
10.186/2001) 

366.000.000,00 

FORTALECI-
MENTO E 

DINAMIZA-
ÇÃO DA 

AGRICULTU-
RA FAMILIAR 

132.503.412.000,0
0 

RECURSOS SOB A SUPER-
VISÃO DA SECRETARIA 

DO TESOURO NACIONAL - 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF 
(LEI 8.427/1992) 

5.741.071.000,00 

FORTALECI-
MENTO E 

DINAMIZA-
ÇÃO DA 

AGRICULTU-
RA FAMILIAR 

132.503.412.000,0
0 

OBSERVAÇÃO: Para as ações B1, C4, E3, T1 e T3 não foram identificadas linhas de financiamento no Orçamento 2016 do Governo Federal. Para os 
próximos exercícios é necessário acompanhamento para verificação da possibilidade de inserção destas ações no orçamento federal. 



  

REC – Relatório Síntese da Etapa C 
 

34 

Além das fontes governamentais, existem também outros meios de financiar as ações pro-

postas para este Plano de Recursos Hídricos. São oriundas de fontes privadas, tais como 

bancos e organizações privadas, fundos e linhas de financiamento como, por exemplo, o 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e o Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, e 

ainda fontes internacionais, oriundas de fundos internacionais, agências internacionais de 

conservação e bancos. Estes fundos podem ser usados como complementação às fontes 

governamentais, servindo para financiar algum projeto dentro das ações ou mesmo para 

captar recursos de mão de obra e/ou tecnologia para as ações.  

No Quadro 8.3 são apresentadas as ações e as fontes complementares de financiamento 

que melhor se correspondem. Aqui as fontes são apresentadas por suas siglas mas, confor-

me dito, no Anexo 4 do RT6 são oferecidas mais informações acerca destas fontes. 

Quadro 8.3 – Fontes de Financiamento Complementares 

AÇÃO 
FONTES PRIVA-

DAS 
FONTES INTERNACIONAIS 

A1 
Medidas estruturais para aumen-
to de disponibilidade hídrica. 

BRDE; CEF; FINEP; 
ITAÚ; PETROBRÁS. 

BAD; FAO; BID; PNUD; CAF; BW; 
AFD EIB; ACDI; EBRD; DEUTS-
CHE; ADA; IDFC; JICA; HSBC-US; 
AECID; WPP; OIKO; OBF; TIN-
KER; PNUMA; UNIDO. 

A2 
Alcance Gradual de Níveis de 
Eficiência no Uso da Água 

FINEP. WPP. 

B1 

Pagamento por Serviços Ambien-
tais: Programa Produtor de 
Água. Mecanismos de Adesão 
Voluntária: Pegada Hídrica e 
Selo Azul de sustentabilidade 
hídrica. 

BRADESCO; BB; 
BRDE; SANTANDER; 
CAIXA; FINEP; CI-
TI; BOTICÁRIO; 
INSEED FIMA; 
ITÁU; FNE VERDE. 

BAD; BID; FIDA; PNUD; CI; FE-
CO; IUCN; AFC; KFW; AFD; EIB; 
CC-CIB; ACDI; EBRD; DEUSTS-
CHE; ADA; IDFC; JICA; HSBC-
UC; AECID; WPP; ERCA; OIKO; 
OBF; TINKER; PNUMA; UNIDO. 

B2 
Recuperação e proteção de 
áreas de interesse para os recur-
sos hídricos 

BB; SANTANDER; 
CAIXA; FINEP; BO-
TICÁRIO; SOS-MA; 
HSBC; PETROBRAS; 
FNE VERDE. 

BAsD; BAfD; BID; PNUD; CI; 
CAF; WB; IUCN; WWF-US; AFB; 
EIB; ACDI; EBRD; DEUTSCHE; 
ADA; IDFC; JICA; HSBC-US; AE-
CID; WPP; ERCA; OIKO; OBF; 
TINKER; PNUMA; UNIDO. 

C1 
Outorga de lançamento de eflu-
entes no meio hídrico. 

FINEP. WPP. 

C2 
Planos Municipais de Saneamen-
to Básico: coleta e tratamento de 
esgotos, proteção de poços. 

BRDE; CAIXA; FI-
NEP; HSBC; PE-
TROBRAS. 

PNUD; CAF; WB; FECO; AFB; 
EIB; ACDI; EBRD; DEUTSCHE; 
ADA; JICA; HSBC-US; AECID; 
WPP; PNUMA. 

C3 

Controle da poluição difusa de 
origem rural, incluindo destina-
ção de despejos humanos e 
animais, uso racional de defensi-
vos agrícolas, a proteção de 
poços e o controle da erosão do 

BB; SANTANDER; 
CAIXA; FINEP; BO-
TICARIO; INSEED-
FIMA. 

BAsD; BAfD; FAO; BID; IFAD; 
PNUD; CI; WB; IUCN; AFD; 
EBRD; DEUTSCHE; ADA; IDFC; 
JICA; AECID; WPP; ERCA; OIKO; 
OBF; TINKER; PNUMA. 
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AÇÃO 
FONTES PRIVA-

DAS 
FONTES INTERNACIONAIS 

solo. 

C4 Controle da poluição minerária. 
FINEP; INSEED-
FIMA. 

IDFC; AECID; OIKO; TINKER; 
PNUMA; UNIDO. 

D1 
Intervenções visando mitigação 
dos impactos de excessos hídri-
cos 

BRDE; CAIXA; FI-
NEP. 

CAF; WB; AFD; EIB; EBRD; DEU-
TSCHE; ADA; JICA; HSBC-US; 
AECID; WPP; TINKER; PNUMA. 

E1 
Sistema de Acompanhamento da 
Implantação do Plano Orientado 
a Resultados. 

BRDE; FINEP. WB; EIB; WPP. 

E2 

Suporte técnico e administrativo 
ao Comitê da Bacia do Camaquã: 
delegatária das atribuições de 
Agência de Bacia. 

  
CAF; WB; FECO; EIB; WPP; 
PNUMA. 

E3 Cobrança pelo uso da água.   WPP. 

T1 
Sistema de Informação e Rede 
de Monitoramento de Recursos 
Hídricos e de Alerta de Cheias. 

CAIXA; FINEP. 
BID; PNUD; CAF; WB; AFD; EIB; 
ADA; JICA; HSBC-US; AECID; 
WPP; PNUMA. 

T2 Educação Ambiental. 

BRADESCO; BB; 
CAIXA; SOS-MA; 
GRUPO-QG; PE-
TROBRAS. 

ADA; IDFC; AECID; WPP; OIKO; 
TINKER; PNUMA. 

T3 Comunicação Social. 
BB; CAIXA; SOS-
MA; GRUPO-QG; 
PETROBRAS. 

  

T4 
Capacitação no meio rural volta-
do à adoção de boas práticas de 
conservação de solo e água. 

BRADESCO; BB; 
SANTANDER; CAI-
XA; FINEP; CITI; 
BOTICARIO; GRU-
PO-QG; HSBC; PE-
TROBRAS; FNE-
VERDE. 

BAsD; FAO; BID; IFAD; PNUD; 
CI; WB; FECO; IUCN; AFD; ACDI; 
EBRD; DEUTSCHE; ADA; IDFC; 
JICA; AECID; WPP; ERCA; OIKO; 
OBF; TINKER; PNUMA. 

 

Conforme visto, os recursos financeiros tanto do governo federal quanto do governo do Es-

tado do Rio Grande do Sul são importantes fontes para financiar as ações propostas, com-

plementando os recursos que poderão advir da Cobrança pelo Uso da Água, importante ins-

trumento de gestão. As fontes complementares, correspondentes a instituições financeiras, 

fundos e linhas de financiamento, bem como as fontes internacionais, também serão impor-

tantes para dar um estímulo às ações planejadas. 

Cabe refletir, contudo, que dificilmente alguma das ações propostas será financiada exclusi-

vamente com recursos de fundos internacionais ou privados e por isso estes fundos são con-

siderados complementares. Os recursos orçamentários (advindos da União e do Estado) se-

rão fundamentais para o sucesso deste Plano, bem como a implementação da Cobrança, 
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importante instrumento de gestão, para que seja possível arrecadar valores suficientes para 

complementar o financiamento das ações e trazer as melhorias almejadas à bacia.  

8.2 Alternativas de utilização dos recursos da cobrança pelo uso da água 

para financiamento de algumas ações 

A Lei RS 10.350/94 da Política Estadual de Recursos Hídricos, em seu Art. 32, dispõe que “a 

cobrança de valores está vinculada à existência de intervenções estruturais e não estruturais 

aprovadas para a respectiva bacia hidrográfica, sendo vedada a formação de fundos sem 

que sua aplicação esteja assegurada e destinada no Plano de Bacia Hidrográfica”. Isto de-

termina que a cobrança tenha por base um rateio do custo das intervenções aprovadas pelo 

Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã e que se entende devam ser financiadas pela co-

brança pelo uso de água.  

No Quadro 5.3 foi apresentada uma proposta de vinculação temático-setorial de cada ação, 

pela qual estão indicadas as ações que poderiam ser objeto de financiamento pela cobrança 

pelo uso de água, conforme o recorte apresentado no Quadro 8.4. 

Neste quadro são apresentados os custos da ação no primeiro ano em que existe ônus. As 

ações B1 e C3 são constituídas por vários programas que, no caso da B1, são considerados. 

No caso da ação C3 os programas deverão ser orçados em função de um diagnóstico que 

será realizado, e para o qual foram apresentados custos unitários. Por isto, seus valores não 

constam do quadro.  

No estudo de cobrança, que será apresentado no Relatório Técnico 7, houve a opção pela 

adoção do mecanismo de cobrança da bacia do rio Doce, unicamente por ser o mais simples 

entre os que são adotados no Brasil. Cobra-se pela captação de água e pelo lançamento de 

poluição orgânica, medida pela Demanda Bioquímica de Oxigênio de 7 dias a 20º - DBO. 

Pelas simulações realizadas, tendo por base as estimativas de uso de água e de lançamento 

de DBO, concluiu-se que as fórmulas a seguir estabeleceriam os Preços Públicos Unitários - 

PPU de captação e lançamento de cargas orgânicas, caso a meta de arrecadação seja de X 

reais anuais: 

PPUcap = 0,00000023975*0,030*X 

PPULanç= 0,00000023975*0,16*X 
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Nesta situação é mantida a proporcionalidade que foi ajustada na bacia do rio Doce entre a PPU 

de captação (R$0,030/m3) e a PPU de lançamento da carga orgânica (R$0,16/kg DBO).  

Tendo por base estas equações, os PPUs que deveriam ser aplicados para que a arrecadação 

da cobrança pelo uso de água fosse suficiente para financiar o ano inicial de cada ação sob a 

governança do CBH Camaquã foram calculados. Os resultados são apresentados no Quadro 

8.4, juntamente com os impactos em duas categorias de usuários de água da bacia hidro-

gráfica do Camaquã, que promovem o maior uso de água e geram a maior arrecadação: a 

irrigação de arroz e o abastecimento público. 

O irrigante de arroz capta água em corpo hídrico superficial enquadrado na classe 2 da Reso-

lução CONAMA 357/2005 e usa uma lâmina de 10.000 m3/ha. A empresa concessionária dos 

serviços de abastecimento público também capta água em corpo hídrico superficial enqua-

drado na Classe 2, e gera uma carga total de 0,04968kg DBO/m3 de água captada. 

Com base nestes valores é possível calcular o custo por hectare irrigado para o arroz e o custo 

por m³ de água captada para o abastecimento público, valores que foram usados para avaliar o 

impacto da cobrança. 
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Quadro 8.4 – Custos das ações sob a governança do CBH Camaquã, com preços públicos unitários para arrecadação com cobrança 
e correspondentes impactos na irrigação de arroz e abastecimento público. 

Categoria Ação Programa 
Custo ano 

1 (R$) 

Preço público unitário - PPU Impacto da cobrança 

PPU captação 
(R$/m3) 

PPU lançamen-
to (R$/kgDBO) 

Irrigação 
(R$/ha) 

Abastecimento 
urbano 

(R$/m3) 

Compartilhadas 
CBH e SEMA 

T2 – Educação Ambiental 120.000 0,0009 0,0047 0,23 0,001 

T3 – Comunicação Social 145.000 0,0011 0,0056 0,28 0,001 

E2 – Agência de Bacia 1.042.776 0,0076 0,0401 1,90 0,010 

Compartilhadas 
CBH e setor agrí-

cola 

T4 – Capacitação rural 69.610 0,0006 0,0027 0,15 0,001 

B1 – Estímulo a 
boas práticas agro-
pecuárias 

Pagamento Serviços Ambientais 319.355 0,0023 0,0123 0,58 0,003 

Mecanismos de Ação Voluntária 130.000 0,0010 0,0050 0,25 0,003 

C3 – Controle da 
poluição rural 

Dejetos humanos 100.000* 0,0008 0,0039 0,20 0,001 

Dejetos animais 150.000* 0,0011 0,0058 0,28 0,001 

Poços e nascentes 200.000* 0,0015 0,0077 0,38 0,002 

Controle erosão 250.000* 0,0018 0,0096 0,45 0,002 

Defensivos agrícolas 300.000* 0,0022 0,0116 0,55 0,003 

TOTAIS 2.826.741 0,0209 0,1090 5,25 0,028 

TOTAIS SEM AGÊNCIA 1.783.965 0,0133 0,0689 3,35 0,018 

*Valores fixados apenas como referência, pois estes programas deverão ser detalhados para que sejam avaliados seus custos. 
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O último levantamento sobre os custos médios ponderados de produção do arroz irri-

gado no Rio Grande do Sul, referente à safra do verão 2015/20161, indica custos variá-

veis (de custeio) de R$ 5.521,42/ha, custos fixos (depreciação e amortização) de R$ 

1.193,92/ha e custo total de R$ 6.715,34/ha.  O Sistema Nacional de Informações so-

bre Saneamento (SNIS) apresentou índices que podem ser usados para avaliação do 

impacto da cobrança para as cidades localizadas dentro da bacia hidrográfica do Ca-

maquã, todas operadas pela CORSAN. 

Com base nessas referências pode ser constatado que o impacto da cobrança pelo uso 

de água, visando promover a arrecadação de recursos para implantação das ações 

listadas, é insignificante, seja em relação ao custeio do arroz irrigado, seja em relação 

às tarifas praticadas pela empresa concessionária dos serviços de abastecimento públi-

co. Neste último caso, um senão: com exceção do município de Tapes, em todos os 

outros municípios, os serviços eram deficitários em 2014, pois as despesas médias por 

metro cúbico de água faturado são superiores às tarifas médias praticadas. Portanto, 

para não aumentar, mesmo que de forma insignificante, o prejuízo operacional das 

empresas, seria necessário se permitir que a cobrança pelo uso da água fosse inte-

gralmente repassada ao usuário final. 

  

                                            

 

1 Obtidos em 
http://www.irga.rs.gov.br/upload/20160330124329custo_de_producao_irga__2_.pdf, acesso 
em julho 2016. 

http://www.irga.rs.gov.br/upload/20160330124329custo_de_producao_irga__2_.pdf
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9 DIRETRIZES DE OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE ÁGUA 

Em termos gerais, propõe-se que sejam acatadas as disposições sobre outorgas já 

normatizadas pelo estado do Rio Grande do Sul, apenas sugerindo ao DRH critérios de 

outorga onde não houver orientação. As sugestões são a seguir apresentadas.  

9.1.1 OUTORGA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS  

A prática no Rio Grande do Sul tem adotado um percentual da Q90% como referência 

para a vazão máxima outorgada. Em reunião realizada em 29 de julho de 2016 foram 

apresentados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã as alternativas e sugeridas 

a adoção de 50%.Q90% como limite para as outorgas em qualquer seção fluvial. Isto 

colocaria vários trechos fluviais na condição de Bacia Especial, especialmente na Uni-

dade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do arroio Velhaco. O CBH Cama-

quã solicitou algum tempo para reflexão e em 5 de agosto de 2016 deliberou o que 

consta no Quadro 9.1 tendo reivindicado que as outorgas tivessem como limite 60% 

da Q90%. 

Isso tornaria Bacias (ou Sub-Bacias) Especiais aquelas áreas que contribuem para os 

trechos indicados no Quadro 9.2, com as ressalvas que são apresentadas nas observa-

ções e ilustrados na Figura 9.1. As ressalvas provêm do diagnóstico da comunidade 

(usuários) de que em alguns trechos fluviais, próximos a foz dos arroios na laguna dos 

Patos, mesmo em situações de intensa estiagem, seria possível a captação de água 

devido ao refluxo das águas deste corpo hídrico. Portanto, a limitação de captar-se, 

cumulativamente, até 60% da Q90% ficaria sem sentido, por não estarem sendo con-

tabilizadas as disponibilidades hídricas da laguna. Para identificar até onde irá este 

efeito, seria necessário, simular os remansos nos trechos finais dos arroios a partir da 

foz de cada um deles. Até que sejam realizadas, é proposto que o DRH aceitasse a 

informação do usuário, ou dos usuários, no sentido de existência desse refluxo e emi-

tisse outorgas precárias, até que as simulações confirmassem este efeito. 
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Quadro 9.1 – Resolução do CBH Camaquã sobre outorgas de águas superfi-
ciais. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ 
Criado pelo Decreto Estadual n° 39.638/99 

Deliberação nº 001 de 05 de agosto de 2016 
Aprova as diretrizes gerais para outorga de 
direitos de uso de águas superficiais na bacia 
hidrográfica do Camaquã 

 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã – CBH Camaquã, no uso de suas atribui-
ções conferidas pela Lei Estadual nº 10.350 de 30 de dezembro de 1994, regulamenta-
das pelo Decreto 37.033 de 21 de novembro de 1996, e suas alterações posteriores 
referentes à matéria e... 
CONSIDERANDO: 

a) que entre as atribuições do CBH Camaquã encontra-se a aprovação do “Plano 
da respectiva bacia hidrográfica e acompanhar sua implementação” (Lei 
10.350/94, Art. 19, inc. III); 

b) que o Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã está em fase de conclusão e 
deliberação pelo CBH Camaquã; 

c) que os parâmetros técnicos necessários para orientar as outorgas serão defini-

dos pelo DRH, no sentido de compatibilizar demandas e disponibilidades de água 
(Decreto 37.033/96, art. 7º.); mas que os planos de Bacia Hidrográfica estabe-
lecerão os valores referentes aos parâmetros técnicos mencionados no "caput" 
deste art. 7º., específicos para cada Bacia, a serem observados na outorga (De-
creto 37.033, art. 7º. §1º.). 

DELIBERA: 
Art. 1º Art. 5º. A vazão de referência a ser utilizada para o cálculo das disponibilidades 
hídricas em cada seção fluvial, será a vazão de estiagem com permanência noventa por 
cento do tempo (Q90%). 
§1º O limite máximo de derivações consuntivas a serem outorgadas na porção da bacia 
hidrográfica limitada por cada seção fluvial considerada, em condições naturais, será de 
60% (sessenta por cento) da Q90% ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos 
residuais mínimos equivalentes a 40% (quarenta por cento) da Q90%. 
§2º Quando o curso de água natural for regularizado pelo interessado, o limite de ou-
torga poderá ser superior a 60% (sessenta por cento) da Q90%, aproveitando-se o po-
tencial de regularização, desde que seja mantido o fluxo residual mínimo a jusante de 
40% (quarenta por cento) da Q90%. 
Art. 2º. Nas situações localizadas e específicas, nos quais os balanços hídricos elabora-
dos no Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã mostraram que as demandas atuais 
superam o referencial estabelecido pelo Art. 1º. desta Deliberação, as respectivas bacias 
são consideradas como Bacias Especiais, de acordo com o que é disposto no Decreto 
37.033/96, em seu Art. 20. 
Art. 3º. Nestas Bacias Especiais aplicar-se-á o que é previsto no § 1º. do Art. 20 menci-
onado, em termos de adoção de um gerenciamento diferenciado de recursos hídricos 
em que será levado em conta: 
§ 1º. o monitoramento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, de forma a 
permitir previsões que orientem o racionamento ou medidas especiais de controle de 
derivações de águas e de lançamento de efluentes; 
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§ 2º. a Constituição de comissão de usuários, supervisionada pelo DRH, pela FEPAM e 
pelo CBH Camaquã, para o estabelecimento, em comum acordo, de regras de operação 
das captações e de lançamentos; 
§ 3º. a obrigatoriedade de implantação pelos usuários, de programas de racionalização 
do uso dos recursos hídricos, com metas estabelecidas pelos atos de outorga.  
Art. 4º. Não deverão ser emitidas novas outorgas até que o referencial mencionado no 
Art. 1º. e em seus parágrafos sejam alcançados por programas de aumento de disponi-
bilidade hídrica, por programas de aumento da eficiência de uso da água, ou por desis-
tência ou caducidade de outorgas emitidas. 
Art 5º. Os trechos específicos aos quais os Arts. 2º a 4º. se reportam são aqueles apre-
sentados no Quadro e no Mapa a seguir. 
§ 1º. Aqueles trechos entre os indicados nos quais houver possibilidade das captações 
de água serem supridas pelo remanso da laguna dos Patos serão retirados dessa condi-
ção de Bacia Especial, devendo levantamento batimétrico identificar suas extensões; 
§ 2º. Estudos posteriores, com informações providas pela rede de monitoramento de 
quantidade e de qualidade prevista no § 1º. do Art. 3º. poderão alterar os trechos indi-
cados no Quadro e Mapa apresentados; 
§ 2º. São mantidos os critérios aprovados pela Resolução do Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos n° 69 de 22 de março de 2010 que institui critérios para o aproveita-
mento hídrico, para a emissão de outorga do uso da água na Bacia do Arroio Velhaco e 
dá outras disposições, até que as condições indicadas no § 2º. sejam alcançadas.   
 

Camaquã, 05 de agosto de 2016 
 

Engº Agro. Renato Zenker 
Presidente do CBH Camaquã 
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Quadro 9.2 – Identificação dos trechos críticos quanto ao balanço hídrico na bacia hidrográfica do Camaquã 

# 
Curso d'água UPGRH 

Início do segmento Fim do segmento 
Observações 

Longitude Latitude Longitude Latitude 

1 

Sanga Sarandi, ao norte 
da cidade de São Louren-
ço do Sul, com foz na 
Laguna dos Patos 

Arroio Turuçu -51,9296 -31,2493 -51,8765 -31,2987 
Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo da laguna dos Patos 

2 Arroio Duro 
Baixo-Camaquã-
Duro 

-51,8181 -30,7929 -51,5317 -30,9966 

Este trecho é controlado pelo reservatório da barragem do 
arroio Duro; pela regra estabelecida, trechos controlados por 
reservatórios poderiam manter uma vazão remanescente igual 
a 40% da Q90%, que nesse caso é igual a 40%*1,178 
m3/s=0,47m3/s; no entanto, a possibilidade de emissão de 
outorgas nesse trecho seria relacionada às vazões incremen-
tais que ultrapassarem os 40% das Q90% em cada seção fluvial; 

3 Arroio Butiá 
Baixo-Camaquã-
Duro 

-51,6652 -30,8129 -51,6554 -30,8823 Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo da laguna dos Patos; 

4 Arroio Velhaco Arroio Velhaco -51,6521 -30,6747 -51,4963 -30,9043 

5 

Trecho sem identificação, 
afluente da margem 
esquerda do arroio Ve-
lhaco 

Arroio Velhaco -51,6101 -30,7198 -51,4194 -30,8762 

6 
Trecho sem identificação, 
afluente da margem 
direita do arroio Capivara 

Arroio Velhaco -51,5615 -30,7204 -51,4461 -30,7166 

7 Arroio Capivara Arroio Velhaco -51,6042 -30,6490 -51,4025 -30,7135 Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo da laguna dos Patos. 8 Arroio Teixeira Arroio Velhaco -51,5798 -30,5970 -51,3912 -30,6675 

Nota: as coordenadas são aproximadas tendo por base a modelagem hidrológica realizada no âmbito do Plano da Bacia Hidrográfica, Datum SIRGAS 2000.
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9.1.2 OUTORGA DE DERIVAÇÕES DE ÁGUA DE CURSOS DE ÁGUA REGULARIZADOS POR RE-

SERVATÓRIOS 

O principal reservatório de regularização de vazões da bacia é o do arroio Duro. Nesse 

tipo de manancial existe a possibilidade de se controlar as disponibilidades de água 

pela sua operação. Uma proposta é que o limite de outorga possa ser superior a 60% 

da Q90% de modo a aproveitar o potencial de regularização, desde que seja garantido 

um fluxo residual mínimo a jusante, equivalente a 40% da Q90%. Ou seja, por meio 

deste dispositivo mantém-se uma vazão ecológica desta ordem, tema a ser considera-

do adiante. 

Algumas considerações a serem aplicadas neste caso de controle por reservatório de regu-

larização são: 

9.1.2.1 Situação onde existem usuários a montante do reservatório 

No caso em que existem usuários de água a montante do reservatório, usando águas 

de sua bacia de contribuição, esse uso alterará a vazão regularizada do reservatório. 

Isso determina que sejam realizados novos estudos de balanço hídrico que reavaliem a 

regularização do reservatório, permitindo atualizar a estimativa do novo valor da vazão 

regularizada, a cada vazão outorgada a montante.  

9.1.2.2 Situação onde existem usuários a jusante do reservatório 

Nessa situação o reservatório controla parte das vazões disponibilizadas a esses usuá-

rios, mas não a totalidade. A diferença é proveniente das vazões geradas na bacia in-

cremental entre a seção da barragem que forma o reservatório e a seção fluvial onde o 

usuário é suprido. A vazão outorgada, nessa situação, deve levar em conta a agrega-

ção da contribuição do reservatório com a das vazões da bacia incremental. Estudo 

hidrológico de balanço hídrico deverá realizar essa estimativa, já que as vazões regula-

rizadas pelo reservatório estarão em parte sendo utilizadas pelos usuários que suprem 

as suas outorgas no mesmo. 

9.1.2.3 Proposta de Vazões Insignificantes, Dispensáveis de Outorga 

Entende-se que o disposto no Relatório Técnico 7 do Plano de Bacia, tendo por refe-

rência a normatização definida pela Resolução CRH nº 91/2011 é adequada e suficien-

te para a definição do conceito de vazão insignificante. 
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9.1.2.4 Proposta de Vazão Ecológica 

Os requisitos de uma vazão ecológica são: 

1. Ser representativa de um percentual importante dos volumes de água fluentes; 

2. Ser coerente com as variações sazonais de vazões em cada trecho, ou seja, não 

deve se restringir a um valor fixo, devendo consistir de um regime de vazões 

que se dá segundo os distintos períodos do ano; 

3. Ter como meta a conservação das comunidades naturais do ecossistema fluvial 

no trecho em estudo; 

4. Assegurar a conservação da diversidade ecológica mediante o estabelecimento 

de uma vazão que atue como nível de base, abaixo da qual as populações das 

espécies mais exigentes experimentariam risco de extinção; e 

5. Permitir nos trechos fluviais degradados uma melhora da composição físico-

química da água, bem como das condições de hábitats. 

O cumprimento destes requisitos exige a disponibilidade de um grande número de in-

formações sobre as comunidades bióticas dos corpos hídricos conjugado com dados 

hidrométricos na bacia, ou um monitoramento abrangente e sistemático para obtenção 

deles, permitindo então a determinação mais segura de suas estatísticas. Diversos mé-

todos de fixação da vazão ecológica são apresentados na literatura indo desde aqueles 

muito simples, mas sem qualquer justificativa ambiental, até os mais complexos, com 

grande fundamentação ecológica, mas com grandes dificuldades de aplicação, devido à 

demanda de informação.  

Em virtude disto, sugere-se a adoção de uma metodologia simplificada de acompa-

nhamento concomitante dos impactos ambientais através do monitoramento de certos 

parâmetros ambientais, correlacionando-os com os pulsos naturais de vazão do rio, 

representados, mais simplificadamente, por alguns parâmetros de vazões: por exem-

plo, os de uma curva de permanência. Isto associa a simplicidade de implementação 

com a coerência ecológica, a ser avaliada pelo monitoramento. 



  

REC – Relatório Síntese da Etapa C 
 

47 
 

Para efeitos de aplicação inicial propõe-se a manutenção da vazão ecológica de 40% 

da Q90%, como proposto no item 9.1.1 Outorga de Águas Superficiais.  

Esta é uma proposta preliminar a ser monitorada e avaliada. O percentual proposto 

pode ser calibrado ao longo do tempo, para mais ou para menos, através da análise de 

dados hidrológicos e ambientais obtidos no monitoramento de vários parâmetros, tais 

como: 

1. comportamento das descargas fluviais; 

2. alterações morfológicas ao longo do curso d’água e na conectividade longitudi-

nal da rede de drenagem; 

3. manutenção dos hábitats; 

4. presença de espécies de algas e invertebrados; 

5. índices de abundância de macrófitas; 

6. condições de preservação de vegetação ripária; 

7. índices de abundância e diversidade de espécies da ictiofauna; 

8. presença de espécies ameaçadas e espécies exóticas; 

9. qualidade da água, incluindo investigações ecotoxicológicas. 

Estas características conferem a esta abordagem um autoaprendizado, podendo ser 

aplicado a qualquer rio perene, prescindindo de levantamentos exaustivos e dados 

prévios muito detalhados. Quando a rede de monitoramento e o sistema de informação 

de recursos hídricos estiverem operacionalizados, e as informações estiverem disponí-

veis, será possível avaliar alternativas para a vazão ecológica além da que foi reco-

mendada (40% da Q90%), de forma a ser preservada a integridade ecológica dos cor-

pos hídricos superficiais da bacia hidrográfica do Camaquã, onde possível. 

9.1.3 OUTORGA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Sugere-se que na bacia do rio Camaquã, onde não são conhecidos problemas mais 

sérios de rebaixamento de níveis de água subterrânea por excesso de explotação, se-
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jam mantidas as abordagens das normas legais existentes: Decreto n° 42.047, de 26 

de dezembro de 2002, alterado pelo Decreto nº 52.035, de 19 de novembro de 2014, 

e a Resolução nº 60, de 16 de julho de 2009, do Conselho Estadual de Recursos Hídri-

cos, já mencionados previamente. 

9.1.4 OUTORGA DE USOS NÃO-CONSUNTIVOS DE ÁGUA 

Usos não consuntivos, ou seja, que retornam toda a água derivada ao corpo de água, 

não modificam o regime natural das vazões. Porém, ao serem outorgados, restringem 

outorgas a montante devendo ser computados nas equações de balanço hídrico, sendo 

o coeficiente de retorno igual à unidade. Portanto, estes usos devem ser outorgados, 

como forma de ficarem registrados no cadastro e considerados nos estudos que ante-

cedem as outorgas de uso de água. 
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10 MODELOS DE COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA E POTENCIAL DE ARRECA-

DAÇÃO 

Foram realizadas simulações aplicando-se os mecanismos de cobrança pelo uso de 

água, adotados nas bacias do Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Fran-

cisco e Doce aos seus usos de água, tal como quantificados no capítulo de diagnóstico. 

Para isto foi desenvolvida a planilha de cálculo denominada SACUAQUÃ que permite 

obter as arrecadações por mecanismo, tipo de uso, setor usuário, entre outras análi-

ses. Os resultados foram avaliados e concluiu-se que o mecanismo da bacia do Doce 

seria mais adequado para aplicação à bacia hidrográfica do Camaquã unicamente por 

ser mais simples, ao eliminar a cobrança pelo consumo de água, de difícil estimativa, 

e, assim reduzir os Preços Públicos Unitários a serem quantificados a apenas dois: um 

para a captação de água e outro para o lançamento de carga orgânica. 

Na bacia do Camaquã foi adotado um mecanismo simplificado, em que é realizada co-

brança pela captação de água e pelo lançamento de poluição orgânica, medida pela 

Demanda Bioquímica de Oxigênio de 7 dias a 20O (DBO). Pelas simulações realizadas, 

tendo por base as estimativas de uso de água e de lançamento de DBO, concluiu-se 

que as fórmulas a seguir estabeleceriam os Preços Públicos Unitários (PPU) de capta-

ção (PPUCap) e de lançamento de cargas orgânicas (PPULanç), caso a meta de arreca-

dação seja de X reais anuais: 

PPUcap = 0,00000023975*0,030*X 

PPULanç = 0,00000023975*0,16*X 

A partir destas equações foram realizados cálculos para a arrecadação de recursos 

para a implementação das ações do Quadro 8.4 considerando três hipóteses:  

1. A Agência de Região Hidrográfica que atenderia ao CBH Camaquã é implanta-

da, e a restrição do inciso II do Artigo 32 da Lei 10.350/94 é revogada, não se 

aplicando; 

2. A Agência de Região Hidrográfica que atenderia ao CBH Camaquã é implanta-

da, e a restrição do inciso II do Artigo 32 da Lei 10.350/94 se aplica, limitando 

a 8% da arrecadação o custeio da Agência; 
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3. A Agência de Região Hidrográfica que atenderia ao CBH Camaquã não é im-

plantada.  

O Quadro 10.1 resume os resultados considerando as três hipóteses. O valor previsto 

da arrecadação na hipótese 1 é dado pela soma dos custos estimados das ações lista-

das no Quadro 8.4, sendo que na hipótese 3 da soma é subtraído o custo anual da 

Agência. Na hipótese 2, considerando que o custeio anual da Agência, igual a R$ 

1.042.776, deve representar 8% da arrecadação com a cobrança no máximo, esta ar-

recadação deve ser no mínimo os R$ 13.034.700. Como os custos anuais das ações 

somam apenas R$ 1.783.965, existirá um saldo igual a R$ 13.034.700 - R$ 1.783.965 

= R$ 11.250.735 que deverão ser aplicados em outras ações ou nas ações elencadas 

com maiores abrangências. 

Neste Quadro 10.1 também são apresentados valores que permitem avaliar o impacto 

da cobrança na irrigação do arroz e no abastecimento público. Na irrigação do arroz é 

suposto que seja usado 10.000 m³/ha de água por safra. A cobrança pela captação, 

única parcela de cobrança que afeta ao irrigante, representaria R$ 5,25/ha, R$ 

23,44/ha e R$ 3,55/ha em cada safra, em cada hipótese. Considerando que o custeio 

do arroz na safra 2015/2016 foi de R$ 5.521,42/ha, conforme estimativas do Instituto 

Riograndense do Arroz (IRGA), o impacto representaria 0,10%, 0,42% e 0,06% do 

custeio apenas, em cada hipótese, podendo ser considerado insignificante em qualquer 

caso, mesmo naquele que gera maior arrecadação (hipótese 2). 

No abastecimento público, as parcelas de captação e lançamento de cargas orgânicas 

geram cobranças que atingem R$ 0,028, R$ 0,119 e R$ 0,018/m³, em cada hipótese. 

Estes valores podem ser confrontados com a tarifa média de água potável praticada na 

bacia, da ordem de R$ 6,66/m³. Supondo que as concessionárias desses serviços pos-

sam repassar os ônus da cobrança, eles representariam aos usuários de água potável 

incrementos em suas contas de água de 0,4%, 1,8% e 0,3% em cada hipótese anali-

sada, algo que pode igualmente ser considerado suportável. 
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Quadro 10.1 – Preços Públicos Unitários para arrecadação com cobrança e 
correspondentes impactos na irrigação de arroz e abastecimento público 

Preço Público 
Unitário (PPU) 

Com Agência 

3 Sem Agência 
1 

Sem restrição de 
8% 

2 
Com restrição 

de 8% 

Arrecadação prevista 
(X) 

R$ 2.826.741 R$ 13.034.700 R$ 1.783.965 

Captação R$ 0,0203 / m³ 0,0938 / m³ 0,0128 / m³ 

Lançamento de 
efluentes 

R$ 0,1084 / kg DBO 0,5000 / kg DBO 0,0684 / kg DBO 

Impacto da cobrança 

Irrigação de arroz R$ 5,25 / ha R$ 23,44 / ha R$ 3,35 / ha 

Abastecimento público R$ 0,028 / m³ R$ 0,119 / m³ R$ 0,018 / m³ 

 

Portanto, entende-se que cobrar pelo uso da água na bacia hidrográfica do Camaquã 

seria um meio efetivo de consolidação de seu Comitê, na medida em que teria recursos 

para aplicar em ações relevantes para o adequado gerenciamento dos recursos hídri-

cos sem impactar, economicamente, os usuários de água que por ela pagariam. 
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