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1 APRESENTAÇÃO 

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

TIVOS AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ – 

FASES A, B e C decorrente 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 fazem parte do Planejamento da bacia hidrográfica do Camaquã estão 

organizados da seguinte forma: 

 PTC - Plano de Trabalho Consolidado 

 RT1 - Atividades Preliminares 

 RT2 - Consolidação das informações existentes 

 RT3 - Diagnóstico da bacia 

 REA - Relatório Síntese da Etapa A 

 RT4 - Prognóstico e Balanços Hídricos 

 RT5 - Enquadramento 

 REB - Relatório Síntese da Etapa B 

 RT6 - Plano de Ações 

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

 REC - Relatório Síntese da Etapa C 

 RS - Relatório Síntese (Encarte, Relatório Executivo, SIG-Plano, Relatório Final Sín-

tese) 

Este documento apresenta o RS - Relatório Final Síntese  
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2 INTRODUÇÃO 

Este documento constitui-se no Relatório Final Síntese do Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã, onde estão contemplados os aspectos e as informações 

de maior relevância para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos da bacia, as 

principais diretrizes definidas e apontadas pelo Plano, bem como as soluções propostas 

para os problemas qualitativos e quantitativos identificados. 

Com início em julho de 2014 e prazo total de duração de 27 (vinte e sete) meses, o 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã foi contratado pela Se-

cretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA-RS) à empresa Gama En-

genharia e Recursos Hídricos Ltda., fiscalizado pelo Departamento de Recursos Hídricos 

(DRH/SEMA-RS), com o acompanhamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luiz Roessler (FEPAM) e do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

do Rio Camaquã (CBH-Camaquã). 

Plano de Recursos Hídricos é o planejamento do uso racional das águas de uma bacia 

hidrográfica, tendo por objetivo principal a harmonização da qualidade e da quantidade 

da água com os diversos usos que a sociedade faz deste bem, consideradas a geração 

atual e também as futuras. Um Plano de Bacia visa a criação de elementos e meios que 

permitam aos Comitês, à sociedade e ao Estado gerirem efetiva e sustentavelmente os 

recursos hídricos, de modo a garantir os usos múltiplos de forma racional. É composto 

por um conjunto de diretrizes, ações e prazos passíveis de execução, seguindo preceitos 

sociais, ambientais e econômicos, que almejam garantir água em quantidade e qualidade 

compatível com os usos da água pretendidos na bacia. 

As atividades para a elaboração deste Plano de Bacia foram desenvolvidas em três eta-

pas. Buscou-se garantir o adequado planejamento dos recursos hídricos, considerando 

as informações necessárias disponíveis, com o estabelecimento das metas a serem atin-

gidas e as consequentes ações necessárias para o alcance das mesmas. As etapas foram: 

 Etapa A: Diagnóstico dos Recursos Hídricos - levantamento da situação atual dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica, estimando a disponibilidade hídrica, os 

usos e a qualidade das águas, e elaborando o balanço entre as disponibilidades 

e as demandas hídricas atuais; 
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 Etapa B: Prognóstico e Cenários de Intervenções e de Enquadramento - projeção 

das demandas hídricas no futuro e a definição dos interesses da sociedade 

quanto aos usos e à qualidade da água no horizonte de planejamento, e elabo-

rando o balanço entre as disponibilidades e as demandas hídricas nos cenários 

futuros; e 

 Etapa C: Plano de Ações da Bacia Hidrográfica - com a proposta de medidas e 

de ações necessárias para o alcance dos objetivos de qualidade e quantidade das 

águas estabelecidos, no presente e nos cenários futuros, com a compatibilização 

das demandas e das disponibilidades hídricas. 

O Plano da Bacia do Camaquã foi elaborado a partir do diagnóstico da bacia no que 

tange aos seus aspectos socioculturais, econômicos e demográficos, físicos, bióticos e 

ambientais, com a avaliação da quantidade de água e da qualidade da água disponível 

nos cursos de água. Em paralelo, foram estabelecidos os usos consuntivos (abasteci-

mento populacional urbano e rural, abastecimento industrial, irrigação e dessedentação 

animal) e não consuntivos (aquicultura e piscicultura, pesca, geração de energia hidro-

elétrica, recreação e turismo, navegação e mineração) e estimadas as demandas de 

água, atuais e futuras, para os usos consuntivos. 

É função de um Plano de Recursos Hídricos buscar a compatibilização das demandas 

com as disponibilidades hídricas. Bem como propor intervenções quando essa compati-

bilização não ocorrer, seja por que falta água, seja devido à qualidade incompatível com 

os usos desejados. 

De acordo com tais premissas, este Plano de Recursos Hídricos seguiu as etapas anteri-

ormente apresentadas, onde foram diagnosticados e prognosticados os problemas de 

compatibilização entre as disponibilidades e as demandas, em quantidade e em quali-

dade. Um dos problemas quantitativos decorre das cheias, que afetam os ocupantes das 

áreas propensas à inundação. Em outro sentido, foram identificadas áreas com ocorrên-

cia de falhas no atendimento das demandas, por falta de água e/ou pelo fato da água 

apresentar qualidade inadequada ao uso pretendido. Posteriormente, foram estabeleci-

das metas de qualidade de água a serem alcançadas (enquadramento) e, assim, defini-

das as intervenções necessárias ao alcance dos objetivos definidos. 
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As ações para a compatibilização quantitativa podem intervir em dois aspectos: pelo lado 

da disponibilidade, com a proposição de obras para o seu aumento durante as épocas 

de estiagens, seja pela construção de reservatórios de regularização, ou pela construção 

de canais, adutoras ou poços; pelo lado da demanda, com a sua racionalização, seja 

pelo deslocamento dos usos para locais com maiores disponibilidades, seja pelo aumento 

da eficiência de uso, incluindo a redução das perdas de água. Já a compatibilização 

qualitativa pelo lado da disponibilidade, busca controlar a degradação hídrica, nas suas 

diferentes formas, ou a manutenção da qualidade do que está preservado; pelo lado da 

demanda, busca adequar os usos de água mais sensíveis à qualidade em trechos de rios 

onde ela poderá ser protegida de forma efetiva e eficiente. 

Ressalta-se que o Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã foi desenvolvido em confor-

midade com as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, em estreita colabora-

ção com a comunidade, de forma que seu resultado expressa um anseio social. O Comitê 

da Bacia, constituído de representantes da sociedade, dos usuários e do poder público, 

foi protagonista na promoção da participação social e no processo de mobilização como 

um todo, com plena atuação dos seus membros. 

Foram realizadas diversas reuniões desde a apresentação do Plano de Trabalho até a 

finalização dos estudos e do lançamento do Plano: plenárias do Comitê, reuniões públi-

cas e entre os membros da Comissão de Acompanhamento (CA) do Plano de Bacia e a 

equipe técnica da Consultora. Dentre as principais, estão as reuniões realizadas em al-

guns momentos estratégicos, a saber:  
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 Oficina de imersão, realizada em 6 e 7 de dezembro de 2014, em Arambaré, 

onde os membros do Comitê receberam treinamento e participaram da constru-

ção do processo de mobilização social para o Plano de Bacia: 

  

 
 

Figura 2.1 – Registros fotográficos da oficina de imersão 
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 Contribuições ao diagnóstico, por meio de 29 Reuniões Públicas realizadas em 24 

municípios da bacia, no período de 26 de março a 9 de junho de 2015, onde o 

Plano de Bacia foi divulgado à sociedade, convidada a fornecer subsídios à cons-

trução do diagnóstico: 

   

   

   

   

Figura 2.2 – Registros fotográficos das Reuniões Públicas de Diagnóstico 
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 Manifestação das vontades quanto aos usos futuros, embasando as propostas de 

Enquadramento, em oficinas realizadas em oito municípios da bacia, entre 9 e 

17 de dezembro de 2015: 

 
 

  

Figura 2.3 – Registros fotográficos oficinas de Pré-enquadramento 

 Enquadramento das águas da bacia do Camaquã, aprovado pelo Comitê em Con-

sulta Pública realizada em 5 abril de 2016 em Camaquã: 

 
 

Figura 2.4 – Registros fotográficos da Consulta Pública de Enquadramento 
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 Contribuições ao Plano de Ações, onde a população, informada sobre os proble-

mas de recursos hídricos da bacia, pôde contribuir para a definição das ações 

necessárias ao alcance das metas, em três oficinas realizadas entre 17 e 19 de 

maio de 2016 nos municípios de Encruzilhada do Sul, Camaquã e Caçapava do 

Sul: 

  

  

  
Figura 2.5 – Registros fotográficos das oficinas do Plano de Ações 
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 Consulta Pública de aprovação do Plano de Ações da Bacia do Camaquã, realizada 

em 5 agosto de 2016, em Camaquã: 

  
Figura 2.6 – Registros fotográficos da Consulta Pública do Plano de Ações 

 Finalmente, em 29 de agosto de 2016, em Encruzilhada do Sul, o Plano foi apro-

vado pelo Comitê: 

 

 

Figura 2.7 – Registros fotográficos da Plenária de Aprovação do Plano de 
Bacia Hidrográfica do Camaquã 

A descrição das 3 fases do plano, com seus resultados, orientações a ações propostas 

serão apresentados no prosseguimento deste Relatório Síntese.
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3 FASE INICIAL – ATIVIDADES PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES EXISTENTES 

A etapa inicial da elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica do Camaquã consistiu na 

mobilização da equipe técnica multidisciplinar, prevista na proposta. Para o desenvolvi-

mento dos serviços, a empresa Gama Engenharia de Recursos Hídricos utilizou um es-

critório em Porto Alegre, no intuito maior de centralizar reuniões em local próximo ao 

Contratante e com isso, facilitar o andamento do trabalho. 

Nesta fase também foram validadas as bases cartográficas para a fundamentação do 

Sistema de Informações Geográficas do Plano, em alinhamento com o DRH/SEMA. Foi 

realizado um curso de contextualização para a equipe técnica de acompanhamento da 

elaboração do Plano e representantes do CBH Camaquã. 

Além disso, foram caracterizados os aspectos históricos da ocupação da bacia do Cama-

quã, os padrões culturais e antropológicos e os aspectos legais e institucionais relativos 

à gestão dos recursos hídricos, de modo a subsidiar as ações de mobilização social do 

processo de planejamento dos usos futuros das águas na bacia. 

Os modelos e equações utilizados como subsídio à tomada de decisão foram apresenta-

dos: 

 Modelos matemáticos de simulação dos processos hidrológicos: modelo 

hidrológico chuva-vazão MGB-IPH para estimativa da disponibilidade hídrica, e 

modelo de balanço hídrico SAD-IPH para a realização de balanços hídricos le-

vando em conta demandas atuais e futuras; 

 Modelos matemáticos de simulação da qualidade da água: modulo de 

qualidade da água disponível no sistema SAD-IPH para estimativa da situação 

atual e futura da qualidade das águas continentais e modelo hidrodinâmico IPH-

A para simulação da qualidade da água na borda da Laguna dos Patos; 

 Modelos baseados em metodologia multicriterial como suporte a to-

mada de decisão do gestor: sobre que caminho escolher na definição do ce-

nário futuro a ser configurado como objetivo do plano, que resulta no Enquadra-

mento, nas metas e nas diretrizes do plano de Bacia; 
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 Equações para Outorga e Cobrança pelos Usos da Água: as equações para 

outorga e cobrança adotadas são as que usualmente são usadas na prática das 

instituições com atribuições para aplicação destes instrumentos.  

Também foram apresentadas as formas de informação, mobilização e participação so-

cial, iniciando com uma oficina de imersão em Arambaré, em 6 e 7 de dezembro de 

2014.  

3.1 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

Nesta etapa do trabalho foram definidas as Unidades de Planejamento e Gestão de Re-

cursos Hídricos - UPGRH, considerando os limites dos divisores de água das principais 

sub-bacias, permitindo a segmentação espacial dos estudos e propostas para fins de 

análise e apresentação. Na divisão da bacia hidrográfica do Camaquã em UPGRHs serão 

espacializadas as informações e a metodologia para análise destas informações, possi-

bilitando identificar os principais conflitos de uso de ocupação do solo que impactam os 

recursos hídricos e sobre a biodiversidade do local, planejar ações para mitigações destes 

impactos. Esta divisão será utilizada em todas as fases deste plano, tendo por finalidade 

orientar e fundamentar a implementação dos instrumentos de gestão da Política Estadual 

de Recursos Hídricos, incluindo a outorga de direitos de uso de água - e a atuação do 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

A delimitação proposta das UPGRH é apresentada na Figura 3.1, sendo constituída por: 

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

quã e do arroio Duro, conectadas hidraulicamente, e abrangendo áreas dos municí-

pios de Arambaré, Camaquã, Canguçu, Chuvisca, Cristal e São Lourenço do Sul. 

Possui área de 3.898,3 km². 

 UPGRH do Médio Camaquã: abrangendo áreas dos municípios de Amaral Ferrador, 

Barão do Triunfo, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canguçu, Chuvisca, Cristal, Dom Fe-

liciano, Encruzilhada do Sul, Piratini, Santana da Boa Vista e São Jerônimo. Possui 

área de 7.146,8 km²; 

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

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

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

 UPGRH do arroio Velhaco: bacias hidrográficas do arroio Velhaco e dos rios afluentes 
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à laguna dos Patos ao norte da UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, como a do arroio 

Teixeira, abrangendo áreas dos municípios de Arambaré, Barão do Triunfo, Barra do 

Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Sentinela do Sul e Tapes. Possui área de 

1.732,6 km²; 

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

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

arroio São Lourenço, abrangendo áreas dos municípios de Arroio do Padre, Cama-

quã, Canguçu, Pelotas, São Lourenço do Sul e Turuçu. Possui área de 1516,0 km². 

3.2 Regiões Homogêneas quanto aos preceitos de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Em conjunto com as UPGRH, foi adotado um novo tipo de regionalização o das Regiões 

Homogêneas quanto aos preceitos de Gerenciamento de Recursos Hídricos – RHGRH, 

considerando as Unidades de Paisagem Natural do Zoneamento Ambiental da Silvicul-

tura, elaborado pela FEPAM. Esta regionalização, ao organizar o espaço da bacia hidro-

gráfica em Unidades de Paisagem Natural, permite agrupar os problemas hidroambien-

tais, bem como a natureza dos instrumentos de gerenciamento para tratá-los. 

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

bacia hidrográfica nas quais ... 

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

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

de infraestrutura hídrica,  

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

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

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

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

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

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

ambientais estão mais presentes, em outras podem ser identificados ameaças importan-

tes que devem ser prevenidas, ou oportunidades de desenvolvimento que podem estru-

turar a economia regional, etc.  
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O Gerenciamento de Recursos Hídricos deve considerar estas especificidades regionais. 

Um exemplo deste conceito será aplicado à bacia hidrográfica do Camaquã e mais bem 

será compreendido com a sua apresentação. 

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

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

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

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

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

dida esquematicamente em 4 regiões, ilustradas no mapa da Figura 3.2.  

 RHGRH da Campanha; 

 RHGRH da Escarpa Oriental; 

 RHGRH das Terras Baixas; 

 RHGRH Litorânea. 

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

Paisagem Natural do Zoneamento Ambiental da Silvicultura elaborado pela Fundação 

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

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

de recursos hídricos, são: 

3.2.1 RHGRH DA CAMPANHA  

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

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

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

vocações turísticas bem evidentes, baseadas na valorização da cultura, paisagem e nos 

acidentes geológicos existentes: formações geológicas, cânions, etc. Além desta, apre-

senta vocação para minerações, incluindo entre outros minerais o ouro, o cobre, o 

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

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

quã (CIDERCA), em 1991, que deu origem ao atual Comitê da bacia hidrográfica, a partir 

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

Minas de Camaquã, cuja licença prévia foi requerida pela Mineração Santa Maria Ltda. 

(Votorantim Metais Ltda.) à FEPAM em 2014 (Processo FEPAM no. 002190-0567/14-0), 

tendo sido considerado de porte excepcional e com alto potencial poluidor. 

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

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

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

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

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

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

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

PS6 do Zoneamento Ambiental da Silvicultura. 

3.2.2 RHGRH DA ESCARPA ORIENTAL  

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

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

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

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

tado, e outros ainda em implantação ou estudos; desta forma, uma das principais preo-

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

as suas erosões e posterior assoreamento de rios e reservatórios, e a consideração dos 

impactos desses reservatórios, e as formas de suas compensações.  

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

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

ceitos legais de utilização de agroquímicos. Poderão também existir problemas de quan-

tidade de água, a serem identificados nos balanços hídricos a serem futuramente reali-

zados neste plano. Esta RHGRH é delimitada pela Unidade de Paisagem Natural PS4 do 

Zoneamento Ambiental da Silvicultura. 
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3.2.3 RHGRH DAS TERRAS BAIXAS 

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

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

mento público, industrial e para a pecuária. É a região onde ocorrem os principais con-

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

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

supervenientes, pois oferecem restrições ao seu crescimento econômico. Esta RHGRH é 

delimitada pela Unidade de Paisagem Natural PL4 do Zoneamento Ambiental da Silvicul-

tura. 

3.2.4 RHGRH LITORÂNEA 

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

e abastecimento público, especialmente na estação de veraneio; o sistema de lagunas, 

e pontais que ali se desenvolve, além de apresentar grande relevância ambiental, tam-

bém forma um bloqueio à ocupação antrópica de parte desta costa, mantendo-a preser-

vada em amplos trechos. Além das questões ambientais de preservação dos sistemas 

lagunares e pontais, o Gerenciamento de Recursos Hídricos nesta região deve considerar 

o adensamento dos empreendimentos habitacionais e turísticos, que podem alterar o 

fluxo das águas nesta região de topografia plana, ocasionando inundações, que são 

frequentes nas principais cidades nela existentes. Também, a questão da poluição hídrica 

de origem urbana se apresenta com destaque, com risco de comprometer uma das prin-

cipais atividades regionais que demandam águas de qualidade: a recreação de contato 

primário na laguna dos Patos. Por outro lado, os problemas de assoreamento dos cursos 

de água, que têm origem nas RHGRH a montante, ocasionam problemas de acesso de 

embarcações à laguna dos Patos, algo a ser também equacionado.  

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

PL4 do Zoneamento Ambiental da Silvicultura. 

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

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

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

por todas elas. 
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Também foram identificadas e definidas as variáveis físicas, bióticas e socioeconômicas 

a serem utilizadas no estudo da bacia do Camaquã, coletadas e sistematizadas as infor-

mações existentes e iniciada a estruturação do Sistema de Informações Geográficas do 

Plano. Em paralelo, foi realizado um levantamento dos programas, ações, projetos e 

intervenções que possuem relação, ou que venham a causar impacto direto nos recursos 

hídricos da bacia do Camaquã nos próximos vinte (20) anos.  
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4 FASE A – DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ 

4.1 Variáveis abióticas 

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

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

mam os processos erosivos e sedimentológicos, e também a qualidade das águas, as-

pectos que serão considerados neste item. 

4.1.1 CLIMA 

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

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

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

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

mais seco e o mais chuvoso (SOTÉRIO et al, 2005) 

As temperaturas médias mensais na bacia hidrográfica do Camaquã indicam clima com 

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

raturas altas, outono e primavera com temperaturas amenas.  

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

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

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

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

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

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

A evaporação segue a mesma tendência das temperaturas e da intensidade dos ventos, 

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

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

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

(junho a agosto) e intermediários na primavera (setembro a novembro) e outono (março 

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

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

valor, com média de 33,1 mm. 

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

bacia hidrográfica do Camaquã indica que existem excessos hídricos durante quase todo 

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

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

após o verão, nem que as condições de deficiência hídrica sejam da grandeza apresen-

tada. Ou seja, sendo uma média, deve ser entendida como tal, e observando-se que 

existem extremos máximos e mínimos nos quais as condições podem ser alteradas subs-

tancialmente. 

4.1.2 GEOLOGIA 

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

lógico do Estado do Rio Grande do Sul (CPRM, 2010a), na escala 1:750.000, apresentado 

na Figura 4.1 com legenda simplificada. Uma descrição mais detalhada é mostrada na 

Coluna Estratigráfica do Quadro 4.1. 
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ÉON ERA PERÍODO ÉPOCA LITOTIPOS/AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO

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

Depósitos relacionados a barreiras-holocênicas

Q3 Depósito de barreira pleistocênica 3

Q2 Depósito de barreira pleistocênica 2

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

PROVÍNCIA DO PARANÁ

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

GRUPO PASSA DOIS

Grupo Guatá

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

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

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

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

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

GRUPO CERRO DO BUGIO

GRUPO BOM JARDIM

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

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

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

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

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

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

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

Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul

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

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

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

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

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

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

Suíte Granítica Campinas

Suíte Granítica Cordilheira

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

Complexo Metamórfico Vacacaí

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

Complexo Metamórfico Porongos

Granitóide Santana da Boa Vista

NP3 γ

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

Complexo Intrusivo Lavras do Sul

NP3 γ

NP2βam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PP2e

po pgd

PP2γbvsPP2γbv

NP2µlm

NP2γcbo

NP2µcm

NP2γpmmNP2γ1pm

psd

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

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

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

vcv vcs

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

NP2

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

NP3 γ qi

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

NP3 γ co

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

NP3 β cb

NP3 β pf

NP3 γ fp

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

NP3 γ

NP3 γ ca

ese esp

NP3 γ am

NP3 γ pm

NP3 γ sf

dfe dfc

lamz

NP3 γ sm

laj

NP2γ1cgb

la las lagd

lamlasn laqm

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

NP3m

NP3ms

NP3ma

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

β av

Formação Sanga do Cabral (T1sc): em corpos tabulares ou lenticulares alongados, brecha e conglomerado intraformacional, siltito e raro argilito, ambiente continental, fluvial entrelaçado, contendo fragmentos de 
vertebrados fósseis (anfíbios e répteis), dentre os quais Procolophon Princei, correlacionável à Zona de Lystrosauros da África do Sul.
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e Depósitos eólicos (Q4e) :areia quartzosa fina a média, bem arredondada e selecionada, rara laminação plano-paralela ou estratificação cruzada; Depósitos de planície lagunar (Q4pl) :areia síltico-argilosa, mal 
selecionada, com laminação plano-paralela incipiente; Depósitos coluvio-aluviais (Q4ca) :cascalho, areia e argila; Turfeiras (Q4tf) :turfa heterogênea intercalada ou misturada com areia, silte e argila, localmente 
com diatomito; Depósitos deltáicos (Q4d) :areia síltico-argilosa, silte e argila com restos orgânicos vegetais; Depósitos praiais e cristas lagunares (Q4pc) :areia quartzosa fina a muito fina, bem selecionada, 
morfologia de cristas subparalelas às margens lagunares; Depósitos aluviais (Q4a) :areia grossa a fina, cascalho e sedimento síltico-argiloso, em calhas de rio e planícies de inundação
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Depósitos de praia e cristas lagunares (Q3pc3): areia quartzosa fina a muito fina, bem selecionada, morfologia de cristas subparalelas às margens lagunares; Depósitos planície lagunar (Q3pl3): areia síltico-
argilosa, mal selecionada,com laminação plano-paralela incipiente, concreções carbonáticas e ferromanganesíferas

Depósitos praiais eólicos (Q2pe2): areia quartzosa fina, bem selecionada, laminação plano-paralela e cruzada, areia média a fina, bem arredondada e selecionada, rara laminação plano-paralela ou estratificação 
cruzada; Depósitos planície lagunar (Q2pl2): areia síltico-argilosa, mal selecionada, com laminação plano-paralela incipiente, concreções

pl3

pl

Formação Santa Tecla: arenito fino, bem selecionado, formado por grãos arredondados de quartzo e feldspato dispersos; conglomerado esbranquiçado, cimento silicoso ou carbonático e matriz arenosa ou caulínica, 
granulos dequartzo e seixos arredondados de granito e quartzo, ambiente continental
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CARBONÍFERO

Formação  Acampamento Velho (NP3 α av): vulcanismo bimodal de característica alcalino comendiítica, constituído por derrames de riolitos alcalinos a peralcalinos; Fácies Coerente (NP3 β av): constituída por 
derrames andesíticos, traquitos, basaltos mugearíticos e depósitos piroclásticos básicos, acompanhado de intrusivas representadas por diques de sienitos e monzodioritos; Fácies Particulada (NP3 α avp): com 
depósitos de fluxos piroclásticos, brechas, tufos, tufos lapilíticos e ignimbritos; Formação Santa Fé (NP3sf): conglomerado aluvial rico em clastos vulcânicos e plutônicos de composição ácida, que grada verticalmente 
para arenito e ritmito areno-pelítico, deposição e, ambiente aluvial e deltaico

NP3 γ jg

NP3 γ sb

NP3 γ rm

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

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

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

Quadro 4.1 – Coluna estratigráfica da bacia hidrográfica do Camaquã
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A Província da Planície Costeira é representada por depósitos de sedimentos de idade 

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

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

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

de diferentes depósitos de sedimentos que deram origem a uma ampla planície costeira 

(TOMAZELLI et al, 2007). 

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

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

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

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

sul do Brasil é caracterizada por rochas graníticas, gnássicas, metamórficas e associações 

de rochas sedimentares e vulcânicas. No estado e na área da bacia hidrográfica, essa 

província é representada por rochas cristalinas do Escudo Sul-Rio-Grandense e por ro-

chas sedimentares e vulcânicas da bacia do Camaquã. 

A região da Província da Mantiqueira é representada por rochas cristalinas do Escudo 

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

rochas cristalinas do Escudo Sul-Riograndense são representadas principalmente por ro-

chas ígneas graníticas que são intrusivas em rochas metamórficas. As rochas metamór-

ficas são representadas por gnaisses ortoderivados, rochas máfico-ultramáficas, xistos e 

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

diversas, sendo condicionadas pela ocorrência de diferentes processos tectônicos (VI-

ERO, 2010). Segundo VIERO (2010), as rochas dos complexos metamórficos são as mais 

antigas do escudo e possuem idade Paleoproterozóica. 

4.1.3 GEOMORFOLOGIA 

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

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

4.2 mostra o Mapa Geomorfológico que foi construído tendo como base o Mapa Geo-

morfológico da Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul (CPRM, 2010b). 

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

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

Segundo HERMANN e ROSA (1990) o rio Camaquã é na principal drenagem que corta o 
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domínio do Planalto Sul-Riograndense, apresentando um padrão de drenagem dendrítico 

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

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

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

do Camaquã, são diversos, sendo que predominam são apresentados no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Padrões de relevo associados ao Domínio do Planalto Sul-
Riograndense predominantes na bacia hidrográfica do Camaquã 

Padrão de 
relevo 

Caracterização 

Morros e 
Serras 
Baixas (R4b) 

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

Colinas 
Dissecadas 
e Morros 
Baixos 
(R4a2) 

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

Colinas 
Amplas e 
Suaves 
(R4a1) 

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

Planaltos e 
Baixos 
Platôs 
(R2b1) 

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

Tabuleiros 
(R2a1) 

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

Planaltos 
(R2b3) 

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

Superfícies 
Aplainadas 
Conservadas 
(R3a1) 

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

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

posicionais de origem diversa (marinhas, eólica, lagunar e fluvial) que pode ser dividido 
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em duas unidades principais que são: Planície Costeira Externa e Planície Costeira In-

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

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

feições encontradas são apresentadas no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 – Padrões de relevo associados ao Domínio da Planície Costeira 
predominantes na bacia do Camaquã 

Padrão de 
relevo 

Caracterização 

Terraços 
Lagunares 
(R1b2) 

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

Planícies 
Fluviomarinhas 
(R1d) 

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

Planícies 
Fluviais ou 
Fluvio-
Lacustres 
(R1a) 

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

Campo de 
Dunas (R1f) 

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

Vertentes 
Recobertas por 
Depósitos de 
Encosta (R1c) 

Chamados também de cones de tálus, são superfícies deposicionais 
constituídas por depósitos de encosta. Estão localizadas entre as rochas do 
embasamento cristalino. Ocorrem na UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, nos 
municípios de Amaral Ferrador e Cristal 
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4.1.4 SOLOS E APTIDÃO DOS SOLOS PARA AGRICULTURA E PARA IRRIGAÇÃO 

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

no mapa da Figura 4.3, como associações de diversas classes de solos, conforme des-

critas no Quadro 4.4 com nomenclatura como consta no mapa original do Projeto Ra-

dambrasil (BRASIL 1986 e 2005) e com a nomenclatura ou classificação da classe de 

solo dominante atualizada segundo SANTOS et al (2013). As siglas ou símbolos usados 

na identificação das unidades de mapeamento foram propositalmente mantidos inalte-

rados para que se possa, se necessário, correlacionar essa informação com o levanta-

mento de solos de referência, informação esta que seria perdida no caso da alteração 

dessa simbologia.  

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

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

caracterizar a unidade de mapeamento. 
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Quadro 4.4 – Composição das unidades de mapeamento de solos na bacia do 
Camaquã. 

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

Ae1 
Neossolo Flúvico Ta ou Tb distrófico ou eutrófico 

gleissólico 
Plano 327,9 

Ae2 
Neossolo Flúvico Ta ou Tb distrófico ou eutrófico 

gleissólico 
Plano 193,3 

B Chernossolo Argilúvico órtico típico Ondulado 203,2 

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

PBe1 Argissolo Acinzentado eutrófico típico Ondulado 156,4 

PBe2 
Argissolo Acinzentado eutrófico típico e Argissolo 

Acinzentado distrófico típico 
Ondulado 2,3 

PBPe3 Argissolo Acinzentado eutrófico plintossólico Ondulado 59,7 

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

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

PLe1 Planossolo Háplico eutrófico arênico Plano 398,4 

PLe2 Planossolo Háplico eutrófico arênico Plano 0,3 

PLS4 Planossolo Nátrico órtico Plano 2668,2 

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

PVd12 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado 37,9 

PVd13 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado 604,5 

PVd14 Argissolo Vermelho-amarelo distrófico húmbrico Ondulado 1265,9 

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

PVd3 
Argissolo Vermelho-amarelo distrófico típico e 

eutrófico abrúptico 
Ondulado 660,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rd10 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Forte ondulado 634,2 

Rd4 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

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

Rd5 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

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

Rd6 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

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

Rd7 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

Neossolo Regolítico distro-úmbrico típico 
Ondulado 238,2 

Rd8 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

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

Rd9 
Neossolo Litólico distro-úmbrico fragmentário ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Quadro 4.5 sintetiza a ocorrência dos tipos de solos ao nível de subordem (nas ordens 

mais expressivas) ou de ordem na bacia hidrográfica do Camaquã e suas UPGRHs. 
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Quadro 4.5 – Síntese da ocorrência dos principais tipos de solos a nível de 
subordem ou de ordem na bacia hidrográfica do Camaquã. 

 
UPGRH 

Áreas (km2 
ou %) 

Tipo de Solo 

Argissolos 
Acinzentados 

Argissolos 
Vermelho-
Amarelos 

Chernossolos 
Neossolos 
Flúvicos 

Neossolos 
Litólicos 

Planossolos 

Alto Ca-
maquã 

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

Área (%) 0,8 22,3 2,9 0,1 65,7 1,8 

Médio Ca-
maquã 

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

Área (%) 0,2 34,3 - 4,6 13,1 28,1 

Baixo Ca-
maquã-
Duro 

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

Área (%) - 29,5 - 9,5 8,2 37,9 

Arroio Ve-
lhaco 

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

Área (%) - 32,5 - 6,2 3,2 39,9 

Arroio Tu-
ruçu 

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

Área (%) 2,1 32,8 - 0,6 44,2 3,9 

Bacia do 
Camaquã 

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

Área (%) 1 42 1 2,4 39,5 14,1 

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

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

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

áreas de solos Argissolos, que são os solos mais profundos e localizados em relevo me-

nos declivoso, com as melhores aptidões agrícola e para irrigação. Nas UPGRH do arroio 

Turuçu, Arroio Velhaco e Baixo Camaquã-Duro apresentam também expressivas áreas 

de Planossolos localizados em áreas mal drenadas e em relevo plano. 

4.1.4.1 Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras  

A avaliação das classes de aptidão agrícola das terras e, dos grupos e subgrupos é feita 

através do estudo comparativo entre os graus de limitação atribuídos às terras, relacio-

nados com os níveis de manejo A, B e C. Assim, a classe de aptidão agrícola das terras, 

de acordo com os diferentes níveis de manejo, é obtida em função do grau limitativo 

mais forte. O mapa de aptidão agrícola das terras é apresentado na Figura 4.4.  
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O Quadro 4.6 apresenta os grupos e subgrupos de aptidão agrícola das terras e o tipo 

de utilização indicado para cada um. 

Quadro 4.6 – Áreas ocupadas pelas classes de aptidão agrícola na bacia do 
Camaquã 
Grupo Subgrupo Classe Tipo de utilização indicado 

1 1ABC Boa 

Lavouras 2 2abc Regular 

3 3(abc) Restrita 

4 

4P Boa 

Pastagem plantada 4p Regular 

4(p) Restrita 

5 

5S Boa 

Silvicultura e/ou pastagem natural 

5s Regular 

5(s) Restrita 

5N Boa 

5n Regular 

5(n) Restrita 

6 6 Sem aptidão agrícola Preservação da flora e da fauna 

 

O Quadro 4.7 apresenta a distribuição das classes de aptidão agrícola em cada UPGRH 

e na bacia do Camaquã. 

Quadro 4.7 – Áreas ocupadas pelas classes de aptidão agrícola em cada 
UPGRH 

UPGRH 
Classes de aptidão agrícola 

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

Alto 
Camaquã 

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

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

Médio 
Camaquã 

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

Área (%) 0 36,6 2,1 3 16,3 0,9 19 22 

Baixo Cama-
quã-Duro 

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

Área (%) 0 49,4 0 1,1 6,4 39,8 3,3 0 

Arroio 
Velhaco 

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

Área (%) 0 13,3 0 0 39,4 38,9 7,4 1 

Arroio 
Turuçu 

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

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

Bacia do 
Camaquã 

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

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

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

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

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

área ocupada por terras com boa aptidão para pastagens naturais (25,5 % da bacia). 

As UPGRH Baixo Camaquã-Duro, Arroio Velhaco e Arroio Turuçu apresentam elevada 

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

96,7%, 91,6% e 86,7% da área. A UPGRH com maiores restrições ao uso agrícola é a 
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UPGRH Alto Camaquã, que apresenta somente 41% da área apta para lavoura e 56,1% 

da área com aptidão somente para pastagens. 

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

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

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

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

ou melhor aptidão não estão delimitadas e separadas no mapa devido a sua escala. É 

importante salientar, no entanto, que a análise realizada quanto à aptidão agrícola da 

bacia é compatível com o nível de detalhe dos estudos ora realizados para o enquadra-

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

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

mais detalhados. 

4.1.4.2 Potencial de Terras para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada  

O Quadro 4.8 e a Figura 4.5 apresentam a síntese do resultado da classificação de 

terras para irrigação na bacia em cada UPGRH da bacia do Camaquã. Pelo exposto, 

verifica-se que cerca de 60% das terras da bacia são aptas para irrigação, sendo que 

37,5% das terras da bacia tem aptidão regular para irrigação e 22,4% das terras da 

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

Outros 39,3% da área da bacia não se apresentam aptas para irrigação por apresenta-

rem limitações principalmente relativas a relevo acidentado e/ou solos rasos.  

Quadro 4.8 – Classificação de terras para irrigação em cada UPGRH 

UPGRH 
Classe de aptidão para irrigação 

2s 2st 3sd 3st 6st 

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

Área (%) 14,8 13,3 6,2 0 65,7 

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

Área (%) 23,1 34,8 28,8 0 13,3 

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

Área (%) 19,5 33,2 38,9 0 8,4 

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

Área (%) 23,1 26 40,8 6,8 3,3 

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

Área (%) 0,9 33,5 15,8 5,5 44,3 

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

Área (%) 12,5 25 19,5 2,9 39,3 
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As UPGRH com maiores extensões de áreas aptas para irrigação (Grupos 2 e 3) são as 

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

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

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

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

ção, seguida pela UPGRH Médio Camaquã, que também apresenta inaptidão para irriga-

ção em 44,3% da sua área. 

4.1.5 ANÁLISE DE PROCESSOS EROSIVOS E SEDIMENTOLÓGICOS 

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

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

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

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

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

como um indicador da vulnerabilidade dos solos. 

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

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

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

fluviais. Este ponto de vista e as eventuais séries históricas existentes de descargas 

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

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

A Figura 4.6, apresenta o mapa com a distribuição espacial da erosão hídrica potencial 

da bacia hidrográfica do Camaquã. 
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O Quadro 4.9 apresenta os intervalos de grau de erosão potencial nas UPGRHs da bacia 

hidrográfica do Camaquã. 

Quadro 4.9 – Distribuição da perda de solos potencial na bacia hidrográfica 
do Camaquã. 
 Intervalos 
de perda de 

solo 
(t.ha-1. ano-

1) 

Condição 
de 

Erosão 
Potencial 

Área nas UPGRH (km²) 

Alto 
Camaquã 

Arroio 
Turuçu 

Arroio 
Velhaco 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Médio 
Camaquã 

TOTAL 

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

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

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

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

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

Na UPGRH do Alto Camaquã e especialmente na do Médio Camaquã são encontradas as 

áreas com maiores potenciais de perda de solo, consequência das declividades. 

4.1.6 CONCLUSÃO 

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

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

atividades primárias com aptidão para alavancar a economia regional. Contudo, problemas 

de erosão podem comprometer o potencial dos solos e a mineração, quando manejados 

sem a mitigação dos impactos ambientais. Portanto, os preceitos de desenvolvimento sus-

tentáveis devem ser aplicados de forma bastante evidente nesta bacia para permitir que o 

crescimento econômico seja duradouro.  

4.2 Variáveis bióticas 

4.2.1 VEGETAÇÃO TERRESTRE 

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

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

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

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

com floresta de galeria; Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaduci-

folia) – submontana; e Áreas de Formação Pioneira – vegetação com influência fluvial 

e/ou lacustre.  
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UPGRH Alto Camaquã 

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

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

em meio à vegetação campestre, que predominam na paisagem, variando de formações 

mais abertas (campos limpos) a áreas conhecidas como vassourais caracterizadas pela 

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

de plantas características da região, endêmicas e ameaçadas pelo extrativismo, po-

dendo-se citar principalmente cactáceas e petúnias. As fitofisionomias observadas nessa 

região são: Estepe (Campos do Sul do Brasil) parque com floresta de galeria, Estepe 

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

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

UPGRH Médio Camaquã 

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

formações florestais que ocorrem em galeria ou de maneira mais contínua nas encostas. 

A ocorrência da espécie Araucaria angustifolia (pinheiro brasileiro), que é vulnerável, é 

bastante comum nesta região. Esta espécie se apresenta isolada ou dominando o dossel 

nas áreas de encosta. Essa disjunção pode ser atribuída a altitude, precipitação e tem-

peratura, mas existem dúvidas sobre a dispersão desta espécie na região. As fitofisiono-

mias observadas nessa região são: Estepe (Campos do Sul do Brasil) parque com floresta 

de galeria, Estepe (Campos do Sul do Brasil) – gramíneo lenhosa (campestre) com flo-

resta de galeria, Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia) – 

submontana. 

UPGRHs Arroio Turuçu, Arroio Velhaco e Baixo Camaquã-Duro 

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

restal submontana, que ocorrem nas várzeas do rio Camaquã principalmente, e dos Ar-

roios Turuçu e Velhaco. Esses remanescentes estão relativamente conservados, devido 

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

fragmentação principalmente junto às margens, o que provoca esse assoreamento ob-

servado ao longo do leito destes cursos. As espécies arbóreas Ficus sp. (figueiras) e 

Erythrina cristagalli L. (corticeira-do-banhado), de extrema importância ecológica, são 

destaque nestas regiões, sendo consideradas imunes ao corte pela Legislação Estadual 
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(Lei Estadual nº 9.519 de 21 de janeiro de 1992). Ainda, importante citar o Butiazal de 

Tapes, que ocorre entre os municípios de Barra do Ribeiro e Tapes e é composto por um 

mosaico com extensas manchas de butiazais, campos, baixadas úmidas e cultivo agrí-

cola, considerada uma das regiões prioritárias para conservação. As fitofisionomias ob-

servadas nessa região são: Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcadu-

cifólia) – submontana, Estepe (Campos do Sul do Brasil) – arbórea aberta com floresta 

de galeria e Área de Formação Pioneira – vegetação com influência fluvial e/ou lacustre. 

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

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

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

são áreas utilizadas exclusivamente para a monocultura de espécies exóticas. Estas últi-

mas podem ser observadas ao longo de toda bacia, em extensas porções de terra, fa-

vorecendo a antropização da paisagem e consequentemente diminuindo a biodiversi-

dade local.  

As Áreas de Preservação Permanente observadas ao longo da bacia, de acordo com a 

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

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

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

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

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

observar a pressão sofrida pelos banhados. Isso ocorre também com as nascentes e 

faixas ciliares nas porções mais altas, que se apresentam muitas vezes desprovidas de 

vegetação em função da pecuária 

4.2.2 FAUNA TERRESTRE 

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

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

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

mais populares e emblemáticas da fauna gaúcha, que são animais essencialmente cam-

pestres, como a Rhea americana (ema), Nothura maculosa (perdiz), Vanellus chilensis 

(quero-quero), Myiopsitta monachus (caturrita), Furnarius rufus (joão-de-barro), Cone-

patus chinga (zorrilho) e Lycalopex gymnocercus (graxaim-do-campo ou “sorro”) (BEN-

CKE,2009). 
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Entre os mamíferos, pelo menos 25 das cerca de 96 espécies continentais não-voadoras 

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

campestres predominam na região, sendo 14 espécies de forma exclusiva e 11 de forma 

facultativa ou em combinação com outros hábitats (EISENBERG e REDFORD, 1999). 

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

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

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

bios, sendo mais da metade deste segundo grupo, associado exclusivamente aos campos 

com áreas alagáveis (BENCKE, 2009). 

A região do Alto Camaquã oferece condições para uma grande diversidade de exempla-

res de fauna, onde é possível encontrar cervídeos, felinos silvestres, avifauna e insetos, 

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

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

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

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

tta guariba clamitans (bugio-ruivo), espécie ameaçada de extinção, que possui um papel 

importante na dispersão de sementes. Esta e outras espécies da fauna dependem das 

florestas para a sua conservação, sobretudo como hábitat e fonte de alimento, bem 

como de corredores ecológicos que possibilitem a interligação dos fragmentos (BERGA-

MIN e MONDIN, 2006). 

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

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

manentes (APPs), encostas e outros locais onde a vegetação encontra-se mais preser-

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

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

Espécies endêmicas 

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

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

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

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

pyrrhonota (andorinha-de-sobre-acanelado) e Bartramia longicauda (maçarico-do-

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

Espécies ameaçadas 

A bacia do Camaquã é de suma importância para as espécies ameaçadas de extinção no 

Rio Grande do Sul, visto que 21 são usuárias obrigatórias de campos e dependem dire-

tamente desses ecossistemas para sua sobrevivência. Outras 11 utilizam formações cam-

pestres de forma facultativa ou em combinação com outros ambientes, podendo ser 

genericamente consideradas semidependentes. Em sua maioria, são espécies que ocor-

rem em mosaicos formados pelo contato entre formações vegetais abertas e florestas 

estacionais ou com araucária (BENCKE, 2009). 

4.2.3 FAUNA AQUÁTICA 

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

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

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

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

efeitos principais afetam a qualidade das águas e a destruição de habitats fundamentais 

para a sua sobrevivência. Merecem destaque as espécies de peixes que realizam a pira-

cema, Prochilodus lineatus (grumatã), Salminus brasiliensis (dourado) e Leporinus obtu-

sidens (piava), que além de sofrerem a pressão da pesca, são impactadas pela poluição 

e assoreamento do leito desde às nascentes, constituindo-se espécies raras e ameaçadas 

de extinção no rio Camaquã. A única espécie exótica encontrada, C. carpio, é ampla-

mente explorada pela pesca, não parecendo causar grande interferência na população 

nativa.  

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

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

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

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

relato de pescadores de que na região de Bom Será, no Subsistema Médio Inferior do 
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Camaquã, há presença de dourados durante todo o ano, espécie também sob ameaça 

de extinção. 

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

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

(áreas onde o rio alarga seu leito) margeados por banhados e grandes áreas inundáveis. 

Desta forma encontra-se nesta extensão do rio Camaquã habitats variados e propícios 

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

na sua densidade. Várias espécies de peixes, invertebrados aquáticos e aves da laguna 

dos Patos são registradas nessa extensão. Segundo PALOSKI et al (2007), avaliando-se 

o número de espécies encontradas nos arroios, banhados e alagados temporários, é 

possível concluir que os aportes hídricos da região, associados às áreas úmidas presentes 

servem de abrigo para inúmeras espécies de peixes que geralmente são desconhecidas 

para a população, por tratar-se de espécies de pequeno porte e por não servirem de 

alimento ao homem, como alguns representantes de Characiformes, Siluriformes, Perci-

formes e Pleuronectiformes. Essas áreas úmidas também comportam berçários de várias 

outras espécies, que quando adultas migram para o rio. É importante ressaltar também 

a ocorrência de peixes anuais na região do baixo rio Camaquã, que habitam poças, 

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

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

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

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

e de Rallidae (Fulica spp. e Gallinula chloropus). Do ponto de vista conservacionista é 

importante avaliar a importância dos ambientes ribeirinhos na foz do rio Camaquã para 

a reprodução e alimentação de aves aquáticas, sobretudo biguás, anatídeos, garças, 

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

considerar que a principal característica do baixo rio Camaquã consiste na presença de 

um amplo e abrangente delta lagunar com diversificados subambientes e significativa 

cobertura vegetal remanescente. Também constituído numa área de grande interesse 

científico, em função de sua localização como provável limite meridional de muitas es-

pécies animais e vegetais. É uma região bastante visada por caçadores e pescadores, 

gradativamente comprometida pelo avanço das fronteiras agrícolas e todas as conse-

quências delas resultantes (PALOSKI et al, 2007). O ecossistema aquático tem sofrido 

interferência devido à pesca predatória, sem qualquer tipo de fiscalização, muitas vezes 
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ocasionando a morte de répteis (tartarugas e cágados) e mamíferos (lontras), que em 

busca de alimento acabam por destruir redes, ou linhas de espera, fato não tolerado 

pelos pescadores. Muitos representantes da fauna terrestre que frequentam as áreas 

próximas às margens dos afluentes e rio em busca de alimentos, por vezes também são 

abatidos por pescadores e caçadores. Observa-se que o ecossistema como um todo é 

depredado pela ação dos caçadores, que em busca de aves e mamíferos, acabam tam-

bém por matar répteis como serpentes e lagartos.  

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

do Sul, segundo o Decreto Estadual n° 42.099 de 31 de dezembro de 2002 (RIO GRANDE 

DO SUL, 2002), como Rollinia maritima, Ephedra tweediana, Butia capitata, Cattleya 

intermedia, Sideroxylon obtusifolium, Mikania variifolia e Tillandsia geminiflora (MONDIN 

et al, 2007).  

Na região do delta do rio Camaquã e banhados adjacentes foi decretada a Unidade de 

Conservação do Parque Estadual do Camaquã, pelo Decreto Estadual n° 23.798/75. Este 

parque tem uma área de 7.992,50 ha, localizando-se entre os municípios de Cama-

quã e São Lourenço do Sul, e se encontra às margens da Lagoa dos Patos. Inclui trechos 

do bioma Pampa e da Mata Atlântica, com predomínio desta última. O objetivo do par-

que é a preservação o delta do rio Camaquã, que inclui o Banhado do Caipira, o Rincão 

do Escuro e várias ilhas. Sua situação fundiária ainda não foi regularizada, e esta área 

sofre frequentes agressões, como desmatamento, drenagem, disposição de resíduos só-

lidos por turistas, além da caça e pesca predatória. Caracterização socioeconômica 

Esta caracterização abordará inicialmente os elementos histórico da formação dos mu-

nicípios da bacia hidrográfica do Camaquã, e a estrutura e evolução da demografia re-

cente. Em um segundo item os indicadores de desenvolvimento humano dos municípios 

da bacia serão considerados pelo Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e pelo Índice de Desenvolvimento Soci-

oeconômico da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Em um ter-

ceiro momento trata-se da estrutura e dinâmica das atividades produtivas, considerando 

com destaque os setores primários (agropecuária) e secundário (indústria e mineração). 

Em sequência, são diagnosticados o uso e a ocupação do solo, resultante destas ativi-

dades de ocupação do território e das atividades econômicas previamente analisadas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camaqu%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camaqu%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_dos_Patos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pampa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Camaqu%C3%A3
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Restrições a essa ocupação são apresentadas em item que identifica as Áreas de Pre-

servação Permanente – APP e as Unidades de Conservação na bacia. Finalmente, é ava-

liada a infraestrutura de transportes, rodoviária, hidroviária, ferroviária e aeroportuárias, 

fechando a caracterização socioeconômica e estabelecendo um pano de fundo para en-

tendimento da dinâmica regional. 

4.3 Caracterização socioeconômica 

4.3.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA RECENTE 

Ao longo das últimas décadas a taxa geométrica de crescimento populacional dos muni-

cípios da bacia do Camaquã tem se mantido bem abaixo da registrada no Rio Grande do 

Sul que por sua vez já apresenta índices inferiores ao do país. No período entre 1970 e 

2010 estes números foram respectivamente de 0,43, 1,19 e 1,81% ao ano. 

No Censo Demográfico de 2010, os municípios da bacia totalizaram uma população 

1.016.883 habitantes. Esse contingente populacional corresponde a 9,51% do total do 

Estado e se distribui entre os municípios de forma pouco equilibrada. Dezessete dos 28 

municípios da bacia possuem menos de 20 mil habitantes, estando Arambaré, Arroio do 

Padre, Chuvisca e Turuçu com menos de 5 mil habitantes cada. Bagé e Pelotas, com 

sede fora da bacia, estão classificados na faixa de população entre 100.001 e 500.000 

habitantes e são os mais populosos. 

Contudo, considerando que apenas 6 municípios entre os selecionados estão totalmente 

inseridos na área da bacia, esse quantitativos reduzem ainda mais pois estima-se que a 

população nesta delimitação é de 356.133 habitantes, equivalente a aproximadamente 

35% do total de habitantes dos municípios. Tal estimativa baseia-se na densidade de-

mográfica dos municípios individualmente considerados e na área territorial do município 

inserida nos limites da bacia do Camaquã (Quadro 4.10). A partir desse método de 

estimativa populacional preserva-se a noção de “espaços não habitados” que são captu-

rados pelo cálculo da densidade demográfica, embora admita-se que este padrão de 

ocupação seja uniforme a todo o território municipal. 

O município de Camaquã, integralmente inserido na bacia, apresenta o maior contin-

gente populacional da área delimitada, equivalente à 62.764 pessoas, e a segunda maior 
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densidade demográfica (31,63 hab/km2). Lavras do Sul possui a menor densidade de-

mográfica (2,95 habitantes/km2) sendo o sétimo maior município da bacia, com mais de 

metade do território inserida em seus limites.  

Entre as UPGRHs pode-se afirmar que a distribuição da população se apresenta relati-

vamente equilibrada, não havendo significativa concentração populacional em nenhuma 

das Unidades (Figura 4.7), devendo ser também considerado que 22 dos 28 municípios 

da bacia estão parcialmente inseridos na bacia. 

Essa população distribui-se ainda de forma diferenciada no território quando observada 

a situação dos domicílios. A taxa de urbanização média da bacia é elevada, cerca de 

78%, embora inferior à do Estado (85,10%) e do país (84,36%). Considerando os dados 

das últimas décadas, a bacia e suas UPGRHs registraram um processo de urbanização 

crescente e em trajetória similar ao verificado no país (Quadro 4.11). Certamente, um 

processo associado à crise na produção agropecuária e sua mecanização, fatores que 

interferem negativamente no número de empregos na zona rural promovendo o êxodo 

em direção a sede municipal.  

A forte concentração urbana, de forma contínua e gradativa ou mesmo oscilatória e 

repentina, afeta as infraestruturas urbanas e o processo de tomada de decisão para 

adaptação ao novo contexto de alocação populacional, expondo a fragilidade, insufici-

ência ou até mesmo esgotamento desses sistemas quando não há uma gestão eficiente 

e permanente.
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Quadro 4.10 – População Total e Estimada dos Municípios da bacia do Camaquã 

Município UPGRH 
Área Total 

(km2) 
Área Inserida na 

bacia (km2) 
% Área In-

serida 
População 
Total, 2010 

Densidade Demográ-
fica (hab/km²) 

População Esti-
mada na bacia 

BH do Camaquã 51.130 --- --- 1.016.883 --- 356.133 

Alto Camaquã 26.605 --- --- 296.150 --- 92.365 

Médio Camaquã 11.522 --- --- 164.414 --- 46.127 

Baixo Camaquã-Duro 6.403 --- --- 126.996 --- 112.629 

Arroio Velhaco 2.577 --- --- 51.685 --- 28.668 

Arroio Turuçu 4.022 --- --- 377.638 --- 76.345 

Amaral Ferrador Médio Camaquã 506,3 506,3 100 6.353 12,55 6.353 

Arambaré Baixo Camaquã-Duro 518,7 518,7 100 3.693 7,12 3.693 

Arroio do Padre Arroio Turuçu 124,3 57,2 46 2.730 21,96 1.256 

Bagé Alto Camaquã 4101 2082,3 50,8 116.794 28,48 59.307 

Barão do Triunfo Arroio Velhaco 436,1 100,4 23 7.018 16,09 1.616 

Barra do Ribeiro Arroio Velhaco 728,4 43,6 6 12.572 17,26 753 

Caçapava do Sul Alto Camaquã 3049 883,4 29 33.690 11,05 9.761 

Cachoeira do Sul Médio Camaquã 3736 22 0,6 83.827 22,44 494 

Camaquã Baixo Camaquã-Duro 1678 1678,3 100 62.764 37,4 62.764 

Canguçu Baixo Camaquã-Duro 3525 2573,9 73 53.259 15,11 38.892 

Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco 324,6 277 85,3 10.268 31,63 8.762 

Chuvisca Médio Camaquã 220,3 220,3 100 4.944 22,44 4.944 

Cristal Baixo Camaquã-Duro 681,2 681,2 100 7.280 10,69 7.280 

Dom Feliciano Médio Camaquã 1356 967,5 71,4 14.380 10,61 10.264 

Dom Pedrito Alto Camaquã 5204 304,4 5,8 38.898 7,48 2.275 

Encruzilhada do Sul Médio Camaquã 3348 1999,1 59,7 24.534 7,33 14.650 

Hulha Negra Alto Camaquã 823,8 104,2 12,6 6.043 7,34 764 

Lavras do Sul Alto Camaquã 2604 1365 52,4 7.679 2,95 4.025 

Pelotas Arroio Turuçu 1609 149 9,3 328.275 203,97 30.392 

Pinheiro Machado Alto Camaquã 2251 1289,2 57,3 12.780 5,68 7.320 

Piratini Alto Camaquã 3540 1574,7 44,5 19.841 5,6 8.825 

Santana da Boa Vista Médio Camaquã 1421 1103,7 77,7 8.242 5,8 6.402 

São Gabriel Alto Camaquã 5033 7,2 0,1 60.425 12,01 86 

São Jerônimo Médio Camaquã 935,8 127,7 13,6 22.134 23,65 3.020 

São Lourenço do Sul Arroio Turuçu 2035 2035,1 100 43.111 21,18 43.111 

Sentinela do Sul Arroio Velhaco 281,8 192,8 68,4 5.198 18,45 3.556 

Tapes Arroio Velhaco 805,7 677,4 84,1 16.629 20,64 13.981 

Turuçu Arroio Turuçu 253,5 114,1 45 3.522 13,89 1.585 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) e Gama Engenharia.  
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Figura 4.7 – Distribuição da População Estimada para a bacia do Camaquã 

Segundo UPGRHs, 2010. 

Quadro 4.11 – Taxa de Urbanização na bacia do Camaquã e UPGRHs, 1970-2010. 
UPGRH 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 55,94% 67,59% 75,59% 81,25% 84,36% 

RS 53,33% 67,53% 76,56% 81,65% 85,10% 

Bacia 48,88% 60,52% 71,08% 76,25% 77,98% 

Baixo Camaquã-Duro 24,20% 36,91% 47,58% 58,45% 59,88% 

Médio Camaquã 40,88% 54,18% 61,06% 68,36% 69,99% 

Alto Camaquã 51,60% 63,55% 72,88% 76,73% 81,45% 

Arroio Velhaco 32,89% 43,67% 49,05% 54,64% 54,62% 

Arroio Turuçu 66,45% 72,57% 85,44% 88,02% 88,01% 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010) e Gama Engenharia.  
 

4.3.2 INDICADORES SOCIAIS E DE RENDA: O DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS MUNICÍPIOS 

Para avaliar as condições de vida da população que habita os municípios da bacia, faz-se uso 

de indicadores de desenvolvimento humano construídos com base em critérios amplos e mul-

tidimensionais. O mais popular desses indicadores é o “Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDHM” que sistematiza informações básicas das condições de longevidade, educa-

ção e renda da população.  

O IDHM se apresenta como um índice sintético com o objetivo de servir como uma referência 

para o nível de desenvolvimento humano de uma determinada localidade. O índice varia entre 

0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo), numa escala em que quanto mais próximo de 1, maior 

o desenvolvimento humano de um município (Figura 4.8). Além de ser um contraponto ao 

PIB, o IDH permite sintetizar uma realidade complexa em um único número, bem como esti-

mular formuladores e implementadores de políticas públicas a priorizar a melhoria da vida das 

pessoas em suas ações e decisões. 
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Fonte: PNUD, 2013. 

Figura 4.8 – Faixas de IDH 

O IDHM resulta da média geométrica dos seguintes indicadores: Renda (IDHM-R), obtido a 

partir da renda per capita da população; Educação (IDHM-E), obtido a partir da frequência 

escolar de crianças e jovens e grau de alfabetização dos adultos e; Longevidade (IDHM-L), 

obtido a partir da Esperança de Vida ao nascer (PNUD, 2013). Esses indicadores elaborados a 

partir de microdados do Censo não permitem agregações para avaliação por UPGRH ou mesmo 

pela bacia e são apresentados no âmbito municipal. 

O Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2010 ocupou a 6a posição no ranking do IDH atrás 

do Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Nas dimensões espe-

cíficas o Estado ocupa posições distintas, sendo o 5o. em Renda, 4o. em Longevidade e 8o. em 

Educação que é também a única dimensão de avaliação do IDH situada na faixa de “médio” 

desenvolvimento com 0,642, algo preocupante em um Estado que já liderou esta dimensão 

no âmbito nacional. Em todas as demais dimensões o Estado ocupa a faixa de “Alto” IDH, 

sendo “Muito Alto” em Longevidade. 

Entre os municípios da bacia do Camaquã apenas na dimensão Longevidade essa análise pode 

ser replicada. À exceção de Hulha Negra, todos os municípios registram indicador na faixa 

“Muito Alto” (Quadro 4.12).   
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Quadro 4.12 – Indicadores de Desenvolvimento Humano dos Municípios da bacia 
do Camaquã 

Municípios 

IDHM Posição 
IDH RS 
2010 

Dimensões IDHM 2010 

1991 2000 2010 Renda 
Longevi-

dade 
Educa-

ção 

Brasil 0,493 0,612 0,727 --- 0,739 0,816 0,637 

Rio Grande do Sul 0,542 0,664 0,746 6 º BR 0,769 0,840 0,642 

Amaral Ferrador 0,356 0,507 0,624 485 º 0,664 0,802 0,457 

Arambaré 0,348 0,56 0,691 346 º 0,694 0,833 0,570 

Arroio do Padre 0,319 0,56 0,669 413 º 0,756 0,86 0,461 

Bagé 0,561 0,659 0,74 151 º 0,739 0,848 0,647 

Barão do Triunfo 0,363 0,482 0,61 495 º 0,645 0,821 0,428 

Barra do Ribeiro 0,479 0,619 0,67 410 º 0,691 0,822 0,529 

Caçapava do Sul 0,494 0,599 0,704 295 º 0,699 0,855 0,585 

Cachoeira do Sul 0,546 0,661 0,742 142 º 0,739 0,854 0,648 

Camaquã 0,469 0,609 0,697 326 º 0,715 0,819 0,578 

Canguçu 0,381 0,516 0,65 460 º 0,683 0,819 0,491 

Cerro Grande do Sul 0,371 0,513 0,66 440 º 0,673 0,855 0,499 

Chuvisca 0,296 0,481 0,616 491 º 0,655 0,818 0,437 

Cristal 0,433 0,537 0,644 470 º 0,687 0,826 0,471 

Dom Feliciano 0,318 0,47 0,587 496 º 0,633 0,818 0,39 

Dom Pedrito 0,515 0,621 0,708 279 º 0,715 0,848 0,585 

Encruzilhada do Sul 0,431 0,551 0,657 445 º 0,677 0,875 0,478 

Hulha Negra 0,386 0,569 0,643 471 º 0,653 0,796 0,512 

Lavras do Sul 0,504 0,629 0,699 314 º 0,683 0,868 0,577 

Pelotas 0,558 0,66 0,739 159 º 0,758 0,844 0,632 

Pinheiro Machado 0,425 0,584 0,661 433 º 0,685 0,846 0,499 

Piratini 0,408 0,55 0,658 443 º 0,672 0,821 0,517 

Santana da Boa Vista 0,388 0,553 0,633 480 º 0,63 0,802 0,503 

São Gabriel 0,518 0,624 0,699 314 º 0,711 0,822 0,585 

São Jerônimo 0,478 0,609 0,696 330 º 0,734 0,822 0,56 

São Lourenço do Sul 0,469 0,589 0,687 361 º 0,722 0,849 0,528 

Sentinela do Sul 0,375 0,56 0,671 407 º 0,671 0,826 0,545 

Tapes 0,498 0,619 0,695 332 º 0,699 0,862 0,556 

Turuçu 0,352 0,528 0,629 484 º 0,685 0,814 0,446 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/. 

Reafirmando a boa situação do indicador nessa dimensão específica, em 12 dos 28 municípios 

selecionados o IDHM-L registrado é superior até mesmo ao do Estado do Rio Grande do Sul. 

Encruzilhada do Sul ocupa a posição mais alta na bacia com IDHM-L de 0,875, sendo o 128o 

do Brasil. 

Além da expectativa de vida, é a taxa de mortalidade infantil que interfere nessa dimensão do 

IDH e para o ano censitário de 2010 que serviu de base para o cálculo do IDHM, entre os 

municípios da bacia do Camaquã a mortalidade de menores de 1 ano de idade em cada mil 

nascidos vivos foi inferior à do Estado (11,20) em 17 municípios sendo zero em Arambaré, 

Arroio do Padre, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Chuvisca, Sentinela do Sul, Tapes e Tu-

ruçu. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/
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Na dimensão Renda por sua vez a posição dos municípios da bacia é menos confortável. Ne-

nhum dos 28 selecionados encontra-se na faixa de mais alta representatividade do IDHM (igual 

ou superior a 0,800), e apenas 9 apresentam índice “Alto” (de 0,700 a 0,799), os 19 restantes 

são classificados como “Médio” (de 0,600 a 0,699). A única variável que interfere nesse indi-

cador é a renda per capita da população, do que resulta que embora o mesmo possa refletir 

a capacidade média de uma determinada população para adquirir bens e serviços, o mesmo 

não evidencia as desigualdades existentes na distribuição de renda e, dessa forma, o impacto 

da pobreza sobre essa população de referência.  

A última dimensão de análise do desenvolvimento humano nos municípios da bacia é também 

aquela que apresenta os piores resultados: a Educação. 11 dos 28 municípios selecionados 

possuem IDHM-E abaixo de 0,500 e são, portanto, inseridos na faixa de ”Muito Baixo”. Os 

melhores resultados são apresentados por Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas que se destacam 

também nas demais dimensões assumindo as primeiras posições no ranking da bacia. 

Os subíndices que fundamentam o IDHM-E evidenciam que apesar de melhorias nos resultados 

de escolaridade de jovens e adultos, muito ainda precisa ser feito. Os maiores problemas estão 

na escolaridade de adultos, revelando os efeitos da ausência de ações específicas para o sis-

tema educacional em décadas passadas que se traduzem na baixa escolaridade dos adultos 

de hoje. 

Para efeitos de comparação, Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas que possuem os melhores re-

sultados da bacia, situados na faixa de “Médio” desenvolvimento tem subíndices de frequência 

escolar (jovens) e escolaridade (adultos) de aproximadamente 0,58 e 0,65, respectivamente, 

bem abaixo daqueles apresentados pelo município de Águas de São Pedro, no Estado de São 

Paulo, onde foi registrado o maior IDHM-E do país. Neste a frequência escolar é de 0,86 e a 

escolaridade de 0,75. 

 

4.3.3 ESTRUTURA E DINÂMICA DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS  

A atividade econômica nos municípios da bacia do Camaquã será analisada em sequência, 

observando suas semelhanças e diferenças em relação ao Estado. A análise é segmentada 

com base no setor de atividade econômica para uma abordagem mais consistente. 
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4.3.3.1 Setor primário 

Estrutura dos estabelecimentos rurais 

No Censo Agropecuário divulgado pelo IBGE (2006), foram registrados 55.072 estabelecimen-

tos agropecuários na área total dos municípios que se inserem total ou parcialmente na bacia 

hidrográfica do Camaquã. As lavouras permanentes e temporárias, e áreas de pastagem, entre 

outras, representavam 12,47% dos estabelecimentos agropecuários do Estado. Entre os gru-

pos de atividade, destacava-se a lavoura temporária com 26.327 estabelecimentos, equivalen-

tes a 47,80% do total (Quadro 4.13) e a pecuária com 23.621 estabelecimentos (42,89%). 

Juntos estes dois grupos representavam a quase totalidade dos estabelecimentos da bacia. 

Estes estabelecimentos ocupavam então uma área total de 3.997.287 hectares que se dividia 

entre as propriedades de forma não equilibrada, com predomínio de unidades de 10 a menos 

de 50 hectares (48,45% dos estabelecimentos). Essa estrutura é compatível com o fato de 

que quase 80% dos produtores eram proprietários das suas terras. 

Mais de 75% dos estabelecimentos recenseados indicaram o uso de algum sistema de preparo 

do solo, sendo o cultivo convencional (aração e gradagem) ou a gradagem profunda o sistema 

predominante. Declararam uso de irrigação 218.927 hectares cultivados, sendo esta área per-

tencente a 3.689 estabelecimentos agropecuários. Mais de 40% da área irrigada situava-se 

nos municípios pertencentes a UPGRH Alto Camaquã. Este dado está nitidamente em desa-

cordo com as observações e conhecimento geral, e decorre de entrarem na soma das áreas 

irrigadas do Alto Camaquã os municípios de Dom Pedrito, Bagé e São Gabriel, que têm pe-

quena área dentro da bacia hidrográfica do Camaquã.  

Conforme pode ser observado no Quadro 4.14 a Inundação é o método de irrigação mais 

comum na região. Aproximadamente 60% desses estabelecimentos receberam alguma orien-

tação técnica para o uso da irrigação, mesmo que ocasionalmente, sendo tal prática mais 

comum na UPGRH Alto Camaquã, onde verificou-se maior proporção de área irrigada. 

Ainda quanto à estrutura de produção destes estabelecimentos, o Censo Agropecuário de 2006 

registrou nos municípios da bacia do Camaquã a existência de 44.908 estabelecimentos de 

agricultura familiar, assim classificados de acordo com os termos da Lei 11.326/2006 (BRASIL, 

2006). Segundo esta Lei, define-se como agricultor e empreendedor familiar rural aqueles que 

não possuem área superior a 4 módulos fiscais, utilizam de forma predominante mão de obra 
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familiar nas atividades do estabelecimento, é o gestor da propriedade (junto com sua família) 

e tem um percentual de renda mínima proveniente das atividades no estabelecimento. 

Entre essas variáveis, o tamanho do módulo fiscal requer maiores considerações. Esta unidade 

de medida não tem valor fixo pois é determinada por condições gerais de produção que variam 

entre 5 e 110 hectares nos municípios brasileiros. Nos municípios onde a disponibilidade de 

infraestrutura, tecnologia e estrutura de mercado para comercialização de produtos e insumos, 

além de fatores relacionados a solo e água apresentarem melhor situação, permite-se maior 

produtividade por hectare, reduzindo assim o módulo fiscal. 
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Quadro 4.13 – Número de Estabelecimentos Rurais nas UPGRHs da bacia do Camaquã Segundo Grupo de Atividade Econômica 

UPGRH Total 
Lavoura 

temporária 

Lavoura 
permanent

e 

Pecuária e 
criação animal 

Horticultura, 
floricultura, 

sementes, mudas e 
outros 

Produção 
Florestal 

Pesca e 
Aquicultura 

Brasil 5.175.636 1.881.345 558.023 2.312.283 199.725 197.995 26.265 

Rio Grande do Sul 441.472 218.423 20.060 171.156 16.799 13.989 1.045 

Bacia Camaquã 55.072 26.327 752 23.621 2.459 1.877 36 

Baixo Camaquã-Duro 13.566 8.142 180 4.522 329 384 9 

Médio Camaquã 14.204 7.428 83 5.466 649 567 11 

Alto Camaquã 14.164 2.267 70 10.710 615 495 7 

Arroio Velhaco 4.267 3.229 20 625 215 172 6 

Arroio Turuçu 8.871 5.261 399 2.298 651 259 3 

Fonte: IBGE, 2006. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 
 

 
Quadro 4.14 – Número de Estabelecimentos com Uso de Irrigação Segundo Método Utilizado e Área Total Irrigada 

UPGRH 

Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação (Unidades) 
Área Total dos 

Estabelecimentos 
(Hectares) 

Total 
Inundaçã

o 
Sulcos 

Aspersão 
(Pivô 

central) 

Aspersão 
(outros 

métodos) 
Localizado 

Outros métodos 
de irrigação 

e/ou molhação 

Bacia Camaquã 3.689 1.975 120 17 572 448 707 218.927 

Baixo Camaquã-Duro 572 302 25 2 108 61 88 37.423 

Médio Camaquã 896 520 37 4 69 33 252 43.013 

Alto Camaquã 1.009 657 30 10 61 111 166 87.576 

Arroio Velhaco 443 376 6 - 26 13 37 31.249 

Arroio Turuçu 769 120 22 1 308 230 164 19.666 

Fonte: IBGE, 2006. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 
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Segundo LANDAU et al (2012) a grande maioria dos municípios na bacia do Camaquã tem 

módulos inferiores ou igual a 20 hectares, abaixo do valor médio do Estado, indicando que as 

condições de produtividade da terra são satisfatórias. Apenas em 7 municípios foi indicada a 

necessidade de uma maior área para a obtenção de renda mínima, são eles: Amaral Ferrador, 

Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Piratini e Santana da 

Boa Vista, todos estes situados nas UPGRHs Médio ou Alto Camaquã. Corroborando essa maior 

necessidade de elementos para garantia de produtividade, conforme já indicado, é também 

na UPGRH do Alto Camaquã que foi registrada a maior área irrigada da bacia. 

Estes estabelecimentos familiares que representavam 81,54% do total de unidades registradas 

pelo Censo Agropecuário ocupavam apenas 22,41% da área, indicando a concentração fundiária 

na região (Quadro 4.15). Quanto ao tipo de cultura, também na produção familiar predomina a 

lavoura temporária. 

Quadro 4.15 – Quantidade e Área Ocupada Segundo Existência de Agricultura 
Familiar 

UPGRH 

Número de estabelecimentos 
(Unidades) 

Área dos estabelecimentos 
(Hectares) 

Total 
Empres

arial 

Agricultu
ra 

familiar 
Total 

Empresari
al 

Agricultur
a familiar 

Bacia Camaquã 55.072 10.164 44.908 3.997.287 3.101.653 895.632 

Baixo Camaquã-Duro 13.566 1.574 11.992 463.081 279.604 183.478 

Médio Camaquã 14.204 2.749 11.455 906.700 675.880 230.820 

Alto Camaquã 14.164 4.209 9.955 2.110.019 1.818.611 291.406 

Arroio Velhaco 4.267 670 3.597 209.162 163.718 45.444 

Arroio Turuçu 8.871 962 7.909 308.325 163.840 144.484 

Fonte: IBGE, 2006. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem 
total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 

Produção agrícola 

Os dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE (2013a) informam que nos últimos 6 

anos o Rio Grande do Sul produziu mais da metade do arroz, da aveia, do fumo e do trigo do 

país, além algo em torno de 30% a 40% da batata doce e da cevada, ratificando a importância 

nacional da sua agricultura.  
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Lavouras temporárias 

Nos municípios parcial ou totalmente inseridos na bacia do Camaquã, as culturas da lavoura 

temporária em relação ao total do Rio Grande do Sul, tem como destaque: 

 Arroz em casca: principal produto agrícola da economia gaúcha, responsável em 2013 

por quase 70% da produção nacional. Nos municípios inseridos total ou parcialmente 

na bacia do Camaquã produz-se 20,89% do total do Estado. 

 Fumo em folha: o Rio Grande do Sul responde por metade da produção nacional desse 

produto, sendo que os municípios inseridos total ou parcialmente na bacia do Camaquã 

respondem a 28% do produzido no Estado.  

 Batata doce: nos últimos seis anos a parcela da produção gaúcha dessa cultura em 

nenhum momento foi inferior a 32%. No mesmo período sempre mais de 11% con-

centrou-se nos municípios inseridos total ou parcialmente na bacia do Camaquã. 

 Melancia: 34,05% da produção registrada no Estado para essa cultura em 2013 está 

restrita aos municípios inseridos total ou parcialmente na bacia do Camaquã e 61,08% 

desta parcela concentrada no município de Encruzilhada do Sul (87 mil toneladas) fa-

zendo o Médio Camaquã a UPGRH de maior produção. 

No que concerne aos ganhos financeiros, o valor da produção decorrente do cultivo de produ-

tos da lavoura temporária nos municípios inseridos total ou parcialmente na bacia foi de R$ 

3.192 milhões a preços correntes de 2013, sendo 32,44% desse montante decorrente da co-

mercialização do arroz em casca produzido. 

Lavoura permanente 

Quanto à lavoura permanente é pouco representativa na bacia, segundo dados da PAM/IBGE. 

Com apenas 10.845 hectares destinados a colheita de produtos desse tipo de cultura, o valor 
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da produção obtido em 2013 nos municípios inseridos total ou parcialmente na bacia do Ca-

maquã foi de R$ 66,4 milhões, dos quais 52% referem-se ao cultivo de pêssego, um produto 

que se destaca também no contexto estadual (63% da produção nacional)1. 

Produção animal  

A pecuária é bastante diversificada nos municípios total ou parcialmente inseridos na bacia do 

Camaquã, embora os rebanhos não apresentem o mesmo destaque nacional das culturas de 

arroz. Historicamente, a criação animal está associada ao rebanho bovino para corte ou pro-

dução de leite. Os dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) para 2013 (IBGE, 2013b) indi-

cam que apenas 4,05% (182.776 litros) do leite produzido no Estado foi originário dos muni-

cípios pertencentes em parte ou no todo à bacia. Porém, informam que o rebanho bovino 

neles concentrados equivale a quase 3 milhões de cabeças, e correspondia a 20,56% do total 

do Estado. À exceção das aves em geral e suínos, todos os demais rebanhos apresentam-se 

como representativos no contexto estadual (Quadro 4.16). 

A diversidade do rebanho animal, bem como a expressividade dos ovinos, se traduz em ganhos 

financeiros contabilizados através do valor da produção animal dos municípios divulgado pela 

PPM/IBGE (Quadro 4.17). Enquanto o Estado concentra 96% do valor da produção nacional 

de ovinos, os municípios parcial ou totalmente inseridos na bacia do Camaquã são responsá-

veis por uma fatia de 31% do Estado (R$ 26,4 milhões). 

                                            

 

1 Notar que o cultivo de pêssego é encontrado especialmente no município de Pelotas, com pequena área 
inserida na bacia. 
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Quadro 4.16 – Efetivo dos Rebanhos nas UPGRHs da bacia do Camaquã 

UPGRH Bovino Equino Bubalino Suíno - total Caprino Ovino 
Galináceos e 

Codornas 

RS 14.037.367 535.299 69.731 6.320.890 100.514 4.250.932 149.751.520 

Bacia Camaquã 2.886.637 143.641 15.209 168.681 41.122 1.242.901 1.787.568 

Baixo Camaquã-Duro 255.376 16.065 1.039 36.526 3.663 55.898 384.225 

Médio Camaquã 467.243 27.094 3.055 50.256 14.653 231.391 481.344 

Alto Camaquã 1.914.664 80.165 9.056 36.020 18.432 928.098 360.388 

Arroio Velhaco 76.990 4.360 1.052 18.530 2.153 10.030 106.618 

Arroio Turuçu 172.364 15.957 1.007 27.349 2.221 17.484 454.993 

Fonte: IBGE, 2013b. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 
 

Quadro 4.17 – Valor da Produção de Origem Animal por Tipo de Produto nas UPGRHs da bacia do Camaquã 

UPGRH Total Leite 
Ovos de 
galinha 

Ovos de 
codorna 

Mel de 
abelha 

Lã 

RS 4.859.752 4.012.934 699.760 10.229 52.084 84.745 

Bacia Camaquã 199.384 148.641 16.354 45 7.962 26.382 

Baixo Camaquã-Duro 28.672 23.988 2.944 - 1.003 737 

Médio Camaquã 20.253 11.397 3.426 4 1.847 3.579 

Alto Camaquã 75.025 44.404 4.756 36 4.094 21.735 

Arroio Velhaco 4.577 3.032 1.047 4 448 46 

Arroio Turuçu 70.857 65.820 4.181 1 570 285 

Fonte: IBGE, 2013b. Nota: os dados foram obtidos em toda área municipal dos municípios que se inserem total ou parcialmente dentro da bacia do Camaquã. 
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4.3.3.2 Minérios de relevância econômica, incluindo areia: lavras concedidas 

Com objetivo de verificar a situação atual dos processos existentes na área da bacia foi 

realizada uma pesquisa no site do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM. 

A Figura 4.9 mostra a localização dos principais processos minerários da bacia do Ca-

maquã. Os principais estão situados na UPGRH do Alto Camaquã, sendo relacionados ao 

Cobre, Ouro, Zinco, Calcário, Chumbo e Granito. Nas UPGRHs do Médio e Baixo Camaquã 

os principais processos são relacionados ao Cobre, Zinco, Ouro, Chumbo, Granito, Cal-

cário, Argila e Areia. Na UPGRH do arroio Velhaco é para Areia, Argila e Granito.  Do 

ponto de vista das ocorrências de minerais de valor econômico, a UPGRH do Alto Cama-

quã é que apresenta as melhores perspectivas, seguido da UPGRH do Médio Camaquã.  

O município com a maior quantidade de processos minerários dentro da bacia é Caça-

pava do Sul, com 253 processos, sendo que para Autorização de Pesquisa tem 48 pro-

cessos para Cobre, 15 para Zinco, 15 para Ouro, 8 para Chumbo e 5 para Calcário. Para 

Concessões de Lavra, Caçapava do Sul possui 10 processos para Calcário, 4 para Cobre, 

1 para Água Mineral, 1 para Mármore e 1 para Talco. 

O município de Lavras do Sul possui 159 processos dentro da bacia, sendo que Autori-

zações de Pesquisa são para Ouro (14), Cobre (13), Fosfato (10), Calcário (7), Granito 

(4), Prata (1) e Zinco (1); para Concessões de Lavra, o município possui processos para 

Chumbo (3), Ouro (3), Cobre (1) e Zinco (1). 

Conforme dados fornecidos pela FEPAM, existem 118 empreendimentos ativos no ramo 

da mineração nos municípios da bacia do Camaquã, sendo 15 em São Lourenço do Sul, 

14 em Sentinela do Sul, 13 em Cerro Grande do Sul, 12 em Canguçu e Camaquã, 11 em 

Lavras do Sul, 9 em Tapes e Cristal, 7 em Turuçu e Dom Feliciano, 3 em Chuvisca e 

Amaral Ferrador, 2 em Santana da Boa Vista e 1 em Arambaré. 

A Votorantim Metais, através da Mineração Santa Maria Ltda., solicitou em 31 de janeiro 

de 2014 Licença Prévia para a Lavra de Minério Metálico (Zinco e Chumbo) a céu aberto 

e com recuperação de área degradada. A área de exploração será na Estrada Passo do 

Cação, na ERS 625, nas Minas do Camaquã, de acordo com o Processo:  002190-

0567/14-0. Segundo a página-web da FEPAM, esta solicitação permanece em análise. 

A lavra de alguns dos minérios mencionados pode impactar os recursos hídricos, tanto 

superficiais quanto subterrâneos, causando efeitos nocivos como assoreamento de rios, 
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erosão e contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Os principais impactos evi-

denciados ao longo da bacia são o assoreamento de drenagens e a erosão de barrancas, 

causados principalmente por desmonte hidráulico de sedimentos e a exploração de areia. 

Além destes, existiu no passado a contaminação por mercúrio, causada pela extração de 

ouro. 

A maior probabilidade de ocorrência de contaminação das águas subterrâneas por ativi-

dades de mineração é nas UPGRH do Alto Camaquã e do Médio Camaquã. Não há estu-

dos de detalhe que mostrem os efeitos da mineração na qualidade das águas subterrâ-

neas. Estes estudos seriam importantes e, deveriam se concentrar nas UPGRHs do Alto 

e Médio Camaquã, principalmente nas áreas de mineração de ouro, cobre, zinco e carvão 

mineral.  
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4.3.3.3 Setor secundário: atividade industrial  

Na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério de Trabalho e Emprego 

(TEM), o conjunto de municípios parcial ou totalmente inseridos na bacia do Camaquã 

registrou em 2013, 1.891 estabelecimentos, responsáveis por 28.943 empregos formais.  

Considerando as atividades desenvolvidas por estes estabelecimentos, os registros da 

RAIS indicam que “comércio e serviços” são responsáveis por mais de dois terços das 

entradas, correspondendo juntos a 70% dos estabelecimentos e 74% dos vínculos em-

pregatícios gerados. A indústria de transformação2, que efetivamente caracteriza o setor 

secundário, corresponde a apenas 153 estabelecimentos, que geram 4.457 vínculos for-

mais (Figura 4.10).  

Contudo, em uma análise ainda mais restrita, torna-se possível através da relação de 

outorgas concedidas (data-base, fevereiro de 2015) evidenciar a baixa representativi-

dade do uso industrial no uso de recursos hídricos diretos da bacia: predominam os 

estabelecimentos que possuem como fonte de abastecimento a rede pública. Segundo 

dados do cadastro, apenas 11 usuários encontravam-se então classificados como “in-

dústria”. Estes 11 usuários têm outorgado para captação 762,127 l/s, sendo que quase 

80% desse total é disponibilizado a apenas 1 usuário, no município de Arambaré. 

                                            

 

2 É o tipo de indústria que transforma as matérias-primas, obtidas na natureza, em utensílios 
para o homem. Estão divididas em: Bens de produção ou indústria de base: é o tipo de indús-
tria que transformam matéria-prima bruta para outras indústrias. Exemplo: siderúrgica, meta-
lúrgica, naval, petroquímica, mecânica, etc. Bens de consumo: é o tipo de indústria que destina 

a sua produção para o mercado consumidor, ou seja, para o consumo da população.  
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Fonte: IBGE - MTE, RAIS, 2013. 

Figura 4.10 – Distribuição dos estabelecimentos e dos Vínculos 
Empregatícios Formais por Setores produtivos 

Outra fonte de consulta foi a planilha de empreendimentos licenciados em atividade 

fornecida a pedido pela FEPAM. Esta planilha indica um total de 137 empreendimentos 

nos municípios da bacia, sendo 35 em Camaquã, 33 em Tapes, 20 em Cerro Grande do 

Sul, 19 em São Lourenço do Sul e o restante nos municípios de Sentinela do Sul, Turuçu, 

Canguçu, Santana da Boa Vista, Lavras do Sul, Cristal, Chuvisca e Arambaré. 

4.3.3.4 Setor terciário: Turismo e outros Serviços 

Para efeitos de posicionamento turístico a bacia hidrográfica do Camaquã localiza-se na 

região denominada Costa Doce que engloba 12 dos 28 municípios pertencentes à bacia, 

a saber: Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, 

Dom Feliciano, São Lourenço do Sul, Tapes, Pelotas, Pinheiro Machado e Santana da 

Boa Vista. 

O principal atrativo da Região Costa Doce é o complexo lagunar, formado por lagunas, 

lagos onde são praticadas atividades de navegação e esportes náuticos. Estes ocorrem 

nos municípios de Tapes, São Lourenço do Sul, Barra do Ribeiro, e ao longo do rio 

Camaquã, em vários dos municípios que banha. Existem ainda as opções de turismo 

gastronômico, em especial na cidade de Pelotas, fora da bacia, pela cultura do doce; 

turismo cultural e histórico relacionado principalmente à Revolução Farroupilha, caso de 

Piratini, Guaíba, Pelotas e São Lourenço Sul, bem como a arquitetura diferenciada ligada 
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a colonização alemã, italiana e polonesa e finalmente o turismo rural, praticado em parte 

significativa dos municípios. 

Os municípios que têm na laguna dos Patos a sua principal atração turística, como os de 

Tapes, Arambaré e São Lourenço, tem na estação de veraneio considerável expansão 

da população e da atividade econômica de serviços. 

Outra atividade turística é encontrada na UPGRH do Alto Camaquã, representada pelo 

geossítio denominado por Guaritas, sobre o qual existe uma proposta de Geoparque3, e 

a antiga vila das Minas de Camaquã. Ali se encontra instalada uma empresa voltada ao 

ecoturismo e ao turismo de aventura que oferece visitas guiadas à vila, trilha ecológica, 

canoagem, parede de escalada, arvorismo, tirolesa e passeio de bicicleta. 

4.3.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A Figura 4.11 apresenta o mapa de Uso e Ocupação do Solo produzido e o Quadro 

4.19 mostra as proporções das diferentes classes de cobertura presente em cada UPGRH 

da bacia do Camaquã. Fica evidenciada a predominância das classes campo gramíneo e 

mata nativa em todas as UPGRHs e na bacia em geral. Outra classe bastante significativa 

na bacia é a agricultura irrigada, representada principalmente pelo arroz, que ocorre 

principalmente das UPGRHs Baixo Camaquã-Duro, Arroio Velhaco e Arroio Turuçu. Silvi-

cultura e agricultura anual também são classes predominantes em todas as UPGRHs. 

O Quadro 4.18 mostra a distribuição das classes de uso e ocupação do solo, por UPGRH. 

Esta análise permite verificar que a UPGRH Baixo Camaquã-Duro é a que apresenta a 

maior parte da ocupação urbana da bacia. Esta análise permite identificar ainda que as 

UPGRHs Alto e Médio Camaquã são as que apresentam maior área de mata nativa, 

campos arbóreos e campos gramíneos. 

                                            

 

3 Geossítio: lugares ou pontos de interesse geológico que possuem destacado valor no meio circun-
dante, devido ao valor científico, educativo, cultural ou turístico. 
Geoparque: é um conceito pouco conhecido no Brasil, não se enquadrando nas categorias do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza do Ministério do Meio Ambiente. Trata-se de uma 
proposta da UNESCO vinculada à geoconservação, que integra o inventário, a caracterização, a con-
servação, a divulgação e a gestão do patrimônio geológico como forma de subsidiar medidas de 
preservação desse patrimônio natural, quando ameaçado por diversos fatores naturais e, principal-
mente, antrópicos. O Serviço Geológico Brasileiro/CPRM é a entidade brasileira que tem desenvolvido 
propostas de criação de geoparques, entre eles o das Guaritas. 



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

64 

Quadro 4.18 – Distribuição das classes de uso e ocupação do solo por UPGRH 

UPGRH 
Alto 

Camaquã 
Médio 

Camaquã 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Arroio 
Velhaco 

Arroio 
Turuçu 

Água 10,2% 12,7% 42,0% 26,6% 8,3% 

Terras úmidas 58,6% 16,1% 11,3% 8,9% 5,1% 

Mata Nativa 34,8% 41,0% 12,4% 5,8% 6,0% 

Campo Arbóreo 52,1% 45,3% 1,1% 0,4% 1,1% 

Campo Gramíneo 49,2% 30,8% 10,9% 4,6% 4,5% 

Silvicultura 28,3% 47,0% 9,2% 12,6% 2,9% 

Solo Exposto 41,6% 47,9% 3,2% 3,3% 4,0% 

Afloramento Rochoso 81,1% 18,4% 0,2% 0,0% 0,2% 

Agricultura anual 14,6% 42,3% 22,3% 4,3% 16,4% 

Agricultura perene 31,3% 61,9% 1,3% 0,3% 5,3% 

Agricultura irrigada 2,7% 6,6% 56,3% 20,2% 14,1% 

Área urbanizada 7,8% 13,2% 38,4% 21,6% 19,0% 

Mineração 93,8% 0,0% 0,0% 6,2% 0,0% 

Areia 0,5% 11,0% 19,6% 66,2% 2,7% 

Fonte: Gama Engenharia.  
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Quadro 4.19 – Área de cada classe de uso e ocupação do solo nas UPGRHs da bacia hidrográfica do Camaquã 

UPGRH 
Alto Camaquã Médio Camaquã Baixo Camaquã-Duro Arroio Velhaco Arroio Turuçu Bacia 

Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % 

Água 31,8 0,4% 39,5 0,6% 130,6 3,3% 82,7 4,8% 25,9 1,7% 310,6 1,4% 

Terras úmidas 87,3 1,2% 24,0 0,3% 16,9 0,4% 13,2 0,8% 7,6 0,5% 149,1 0,7% 

Mata Nativa 2169,4 29,5% 2552,2 35,7% 775,0 19,9% 360,9 20,8% 372,2 24,6% 6229,7 28,8% 

Campo Arbóreo 197,1 2,7% 171,3 2,4% 4,3 0,1% 1,5 0,1% 4,0 0,3% 378,3 1,7% 

Campo Gramíneo 3775,7 51,3% 2363,8 33,1% 834,1 21,4% 353,7 20,4% 345,7 22,8% 7673,1 35,4% 

Silvicultura 571,1 7,8% 951,1 13,3% 186,7 4,8% 254,2 14,7% 58,5 3,9% 2021,5 9,3% 

Solo Exposto 3,6 0,0% 4,1 0,1% 0,3 0,0% 0,3 0,0% 0,3 0,0% 8,6 0,0% 

Afloramento Rochoso 167,5 2,3% 38,0 0,5% 0,4 0,0% 0,1 0,0% 0,5 0,0% 206,4 1,0% 

Agricultura anual 281,4 3,8% 813,9 11,4% 429,7 11,0% 83,2 4,8% 316,4 20,9% 1924,5 8,9% 

Agricultura perene 1,1 0,0% 2,2 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,0% 3,6 0,0% 

Agricultura irrigada 72,8 1,0% 174,4 2,4% 1491,6 38,3% 535,4 30,9% 374,5 24,7% 2648,7 12,2% 

Área urbanizada 3,6 0,0% 6,0 0,1% 17,5 0,4% 9,9 0,6% 8,6 0,6% 45,6 0,2% 

Mineração 0,7 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,0% 

Areia 0,3 0,0% 6,2 0,1% 11,1 0,3% 37,5 2,2% 1,5 0,1% 56,6 0,3% 

Fonte: Gama Engenharia.  
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4.3.5 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) 

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente - APPs foi realizada em conformidade 

com as definições estabelecidas pela legislação ambiental, Lei Federal nº 12.651, de maio de 

2012, o Novo Código Florestal, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APPs. Na 

bacia hidrográfica do Camaquã foram mapeadas APPs: 

1. de hidrografia, que englobam faixas marginais dos cursos de água naturais, e áreas em 

torno de lagos e lagoas naturais e de reservatórios artificiais;  

2. áreas em torno de nascentes e;  

3. áreas de topos de morros.  

O Quadro 4.20 apresenta as áreas e proporções das diferentes APP em cada UPGRH.  

Quadro 4.20 – Distribuição das potenciais áreas de APPs nas UPGRHs e na bacia do 
Camaquã. 

UPGRH 
Hidrografia Nascentes Topo de morro 

km² % km² % km² % 

Alto Camaquã 702,3 9,5 42,1 0,6 170,5 2,3 

Médio Camaquã 641,6 9,0 33,8 0,5 390,2 5,5 

Baixo Camaquã-Duro 329,6 8,5 7,9 0,2 32,8 0,8 

Arroio Velhaco 145,3 8,4 2,4 0,1 64,1 3,7 

Arroio Turuçu 118,6 7,8 4,8 0,3 60,0 4,0 

Bacia 1937,4 43,2 91,0 1,7 717,5 16,3 

Fonte: Gama Engenharia.  
 

Esta análise permite identificar que as UPGRHs Alto Camaquã e Médio Camaquã apresentam 

uma maior área total de APPs de hidrografia e nascentes e a UPGRH Baixo Camaquã-Duro 

apresenta uma área pouco significativa de APPs de topo de morro.  

4.3.6 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A bacia hidrográfica do Camaquã contém seis Unidades de Conservação apresentadas no Qua-

dro 4.21 e no mapa da Figura 4.12. Além das UCs mostradas, existe a Reserva Biológica 

Laguna dos Patos, criada pelo município de Barra do Ribeiro em 1981, estando às margens da 

Laguna dos Patos, compreendendo banhados e butiazais. Ela não integra o Sistema Estadual 

de Unidades de Conservação, pois teve seu cadastro negado com base no parecer nº 016/2006 

da Divisão de Unidades de Conservação. Chama a atenção que a maioria não possui Plano de 

Manejo 
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Quadro 4.21 – Unidades de Conservação da bacia do Camaquã 

Nome Grupo 
Documento de cria-

ção 
Plano de 
Manejo 

Área (ha) Situação 

Parque Estatual 
do Camaquã 

Proteção 
Integral 

Decreto n° 23.798, de 
12/03/1975 

Não pos-
sui 

7.992,50 
Não imple-
mentada 

Parque Estadual 
do Podocarpus 

Proteção 
Integral 

Decreto n° 23.798, de 
12/03/1975 

Não pos-
sui 

3.645 
Fase inicial 
de implan-

tação 

RPPN Estadual 
Barba Negra 

Manejo 
Sustentável 

Portaria SEMA n° 48, 
de 28/09/2010 

Em elabo-
ração 

2.379 (1.060 
dentro da 

bacia) 

Implemen-
tada 

RPPN Minas do 
Paredão 

Manejo 
Sustentável 

Portaria IBAMA nº 94, 
de 29/10/1999 

Não pos-
sui 

15 
Sem infor-

mação 

Monumento Na-
tural Capão da 

Amizade 

Proteção 
Integral 

Lei municipal nº 1.141 
de 2009, Cristal 

Possui 1,3 
Sem infor-

mação 

Fonte: ICMBIO, documentos das respectivas UCs.  
 

  



!.

!.
!.

!.!.

!.

!.!.

!.

!.

!.!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

Arroio Velhaco

Pinheiro
Machado

Piratini
Arroio
do Padre

Turuçu

Hulha
Negra

Canguçu

São
Lourenço
do SulBagé

Arambaré

Santana
da Boa

Vista
Camaquã

Lavras
do Sul

Chuvisca

Tapes

Sentinela
do Sul

Dom
Feliciano

Cerro
Grande
do Sul

Encruzilhada
do Sul

Caçapava
do Sul

Barão do
Triunfo

Arro io Duro

UPGRH Alto
Camaquã

UPGRH
Arroio
Turuçu

UPGRH
Arroio

Velhaco

UPGRH Baixo
Camaquã-Duro

UPGRH
Médio

Camaquã

Arro io Barrocão

Ar roio A bra njo
Arroio das Neves (Areião)

Arr
oio Camaquã Chico

Arro
io Eva

rist
o

Arroio Maria Sa nta

Arroio Teixeira

Arr
oio

da
s Ped

r as

Arr oi o Pan tanoso

Arr
oio

B o ici

Arro i o Tigre

Arroio Ladrão

Arroio das L a vra
s

Arr
oio

da Bica

Arroio Olaria

A rroio Turuçu

Arroi
o do Sapato

Ar
roi

o S
uti

l

Rio Camaqu ã

Ar
roi

oV
elh

aco

(To
rrin

ha
s)

Ar r oiodo Hilário

Arroio SãoL ou re n ço

Monumento Natural
Municipal Capão

da Amizade

RPPN Minas
do Paredão

RPPNE
Barba
Negra

Parque
Estadual do
Podocarpus

Parque
Estadual

do Camaquã

52°W

52°W

53°W

53°W

54°W

54°W

31
°S 31

°S

!. Sedes municipais
Hidrografia
Espelhos d'água
UPGRH

Parque Estadual do Camaquã
Parque Estadual do Podocarpus
RPPNE Barba Negra
RPPN Minas do Paredão
Monumento Natural Municipal Capão da Amizade

Ü
Informações Cartográficas

Sistema de Projeção:
Universal Transversa de Mercator

Meridiano Central: -51
Datum: SIRGAS 2000

Zona: 22S
Escala numérica em impressão A4

1 : 1.100.000

LegendaLocalização Projeto

Responsáv el

Figura 4.12 – Unidades de 
Conserv ação da bacia 

do Camaquã
50°W

50°W

55°W

55°W

30
°S 30
°S

Fonte

Elaboração de serviços
de consultoria relativos ao
processo de planejamento
da Bacia Hidrográfica do

Camaquã - Etapas A, B e C.0 3015 Km

Sedes municipais: IBGE; Hidrografia (ordenada conforme os critérios de Horton e são mostrados apenas os cursos d'água de
ordem 4 ou superior); LABGEO UFRGS; Espelhos d'água e contorno da Bacia do Camaquã: DRH; UPGRH: desenvolvida pela
Gama Engenharia; Unidades de Conservação: SEMA (2010), Portaria SEMA n° 48, de 28/09/2010, Portaria IBAMA nº 94 de
29/10/1999; Lei municipal de Cristal nº 1.141 de 2009.

Laguna
dos Patos

Oceano
Atlântico

Execução: Raíza Schuster



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

70 

4.3.7 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

O mapa da Figura 4.13, produzido a partir de shapefiles disponibilizados pelo Ministério dos 

Transportes, apresenta o sistema de transportes da bacia. Percebe-se a disponibilidade de 

malhas modais diversificadas e bem distribuídas nesta região do estado do Rio Grande do Sul, 

compreendendo os modais rodoviário, hidroviário, ferroviário e aeroportuário. 

Transporte rodoviário 

Excetuando-se Amaral Ferrador, Barão do Triunfo e Cerro Grande do Sul, todos os municípios 

que integram a bacia possuem acesso por estrada pavimentada (o acesso a Arroio do Padre 

possui um pequeno trecho ainda em pavimentação). Existem quatro rodovias federais dentro 

da bacia: BR 116, BR 471, BR 392, BR 153, BR 293 e BR 473. 

Transporte hidroviário 

Não existem portos na bacia do Camaquã, mas próximo à bacia, estão os três principais portos 

do estado: Porto de Porto Alegre, Porto de Pelotas e Porto de Rio Grande. Ligando estes portos 

está previsto o Corredor do Mercosul, integrado na Laguna dos Patos, que representa a prin-

cipal área de desenvolvimento da navegação interior do estado. Dele fazem parte, além do 

complexo lacustre Laguna dos Patos-Lago Guaíba, os rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos, Gravataí 

e o canal de São Gonçalo (SPH, 2015). 

Informações atestam que nesse Corredor do Mercosul haveria canais de acesso aos portos e 

terminais das cidades de Tapes, Arambaré e São Lourenço, e também ao rio Camaquã. Isto 

poderia facilitar o transporte de cargas para o porto de Rio Grande e daí para o exterior. Esta 

logística poderá aumentar a competitividade da produção orizícolas e fumageira, com maior 

expressão na bacia em termos de exportação.  

Segundo o Mapa Hidroviário do Brasil (Ministérios dos Transportes) e o Plano Nacional de 

Viação (ANA, 2007), o trecho do rio Camaquã entre Amaral Ferrador e a foz, na Laguna dos 

Patos, é navegável. Entretanto, observações no local evidenciaram o assoreamento deste tre-

cho final do rio Camaquã, pelo menos até a ponte na BR 116, tornando-o navegável apenas 

por pequenos barcos, que não podem ser considerados meios de transporte relevantes. 
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Transporte ferroviário 

A principal ferrovia em tráfego nas proximidades da bacia do Camaquã é a F 293, que conecta 

os portos de Rio Grande e Pelotas à malha estadual ferroviária, interligando-se em Cacequi 

com a EF 290, que, no sentido oeste, atinge a malha ferroviária Argentina, na cidade de Uru-

guaiana, e, no sentido leste, à cidade de Porto Alegre e o restante do país (STM, 2014).  

Outra ferrovia é a EF 497, que vai de São Gabriel a Bagé, e assim como a EF 293, está conce-

dida à América Latina Logísticas e é utilizada para transporte de produtos como farelo de soja, 

derivados de petróleo, álcool, arroz, adubo e soja. 

Em termos futuros existe a ferrovia Norte-Sul que ligará a cidade de Barcarena (PA) ao porto 

de Rio Grande, passando pela Região da Produção do Estado. Dependendo do eixo que adote, 

poderá passar ao sul da bacia do Camaquã, trazendo mais um modal de transporte a essa 

região 

Transporte aeroportuário 

Dentro dos limites da bacia hidrográfica do Camaquã existem apenas aeródromos, sendo que 

todos eles se encontram próximos à Laguna dos Patos. Quatro destes aeródromos são priva-

dos, o único aeródromo público é o de São Lourenço do Sul. Entretanto, a bacia está próxima 

de três dos quatro aeroportos internacionais do estado: Aeroporto Internacional Salgado Filho 

– Porto Alegre, Aeroporto Internacional de Pelotas – João Simões Lopes Neto e Aeroporto 

Internacional Comandante Gustavo Kraemer – Bagé. 

4.3.8 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento da bacia hidrográfica do Camaquã, vinculado especialmente ao setor pri-

mário, tem acompanhado a perda de relevância econômica por que passa o estado do Rio 

Grande do Sul no cenário nacional, a partir da segunda metade da década dos 90s. Nesses 

mais de 20 anos o crescimento econômico do estado tem sido menor que a média brasileira e 

a bacia do Camaquã apresentou percentuais ainda abaixo do estado. Como consequência 

desta situação, e devido à proximidade de dois dos mais fortes polos econômicos do estado, 

Porto Alegre e Pelotas, o crescimento populacional na bacia também se encontra abaixo do 

brasileiro e do estado.  

Em termos de renda e especialmente na educação, os índices apresentados na bacia acham-

se abaixo da média estadual. Porém, em termos de longevidade e de saúde, a bacia apresenta 



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

73 

bons indicadores, na ordem dos que são apresentados no estado. Isto mostra que apesar das 

carências econômicas e educacionais a bacia do Camaquã tem um ambiente saudável, que 

propicia a saúde e longevidade de sua população, compensando os demais fatores negativos. 

Na economia se destaca a produção de arroz e fumo, e a pecuária de corte e de leite. São 

poucas as indústrias regionais de maior porte, concentradas na cidade de Camaquã e vincula-

das à cadeia produtiva do arroz, principalmente. A mineração, já foi relevante na bacia em 

termos econômicos, em que pese os impactos ambientais que causaram e que resultaram na 

criação de seu comitê de bacia hidrográfica, com proposta de suas mitigações. A possível 

retomada desta atividade no Alto Camaquã enseja tanto uma expectativa de propulsão do 

crescimento econômico desta região, como também preocupações quanto a potenciais impac-

tos ambientais.  

Em termos de modais de transporte a bacia hidrográfica do Camaquã apresenta excelente 

condição, com exceção das três sedes municipais sem acessos asfaltados: Amaral Ferrador, 

Barão do Triunfo (sede fora da bacia) e Cerro Grande do Sul. Porém, rodovias de diversos 

portes cruzam a bacia, com destaque para a BR 116 que atravessa de Sul a Norte as UPGRHs 

de maiores dinâmicas econômicas: Baixo Camaquã-Duro, Velhaco e Turuçu. Também, con-

frontando a essas UPGRHs, existe a possibilidade de ser agregado o Corredor Hidroviário do 

Mercosul. A proximidade dos polos de Porto Alegre e Pelota-Rio Grande é outra vantagem da 

bacia, em termos de acesso a seus aeroportos internacionais. Portanto, a logística de trans-

porte oferecida não se constitui em restrição à atividade econômica da bacia, ao contrário: 

poderá ser fator indutor de desenvolvimento do seu setor secundário, ainda restrito e vincu-

lado exclusivamente ao agronegócio e à mineração.  

Portanto, verifica-se na bacia hidrográfica do Camaquã uma defasagem entre seu potencial de 

desenvolvimento e o desenvolvimento atual. Isto faz com que este plano de recursos hídricos 

represente um importante fator de indução do desenvolvimento da bacia, tendo por base seus 

recursos de clima, solo, minérios e água. 
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4.4 Caracterização da infraestrutura hídrica 

4.4.1 SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 

Serão considerados como sistemas de irrigação aqueles conjuntos de áreas irrigadas que apresen-

tam uma coordenação da disponibilização de água ou nas quais a carência de uma efetiva coor-

denação estabelece conflitos de usos de água entre seus usuários. Os sistemas do arroio Duro e 

o do arroio Velhaco que serão apresentados são exemplo de uma e outra categoria. Além desses, 

existem áreas irrigadas disseminadas pela bacia do Camaquã que não foram sistematicamente 

classificadas. 

Sistema de Irrigação do Arroio Duro 

O Sistema de Irrigação do Arroio Duro está localizado no município de Camaquã, tendo sido 

inaugurado em 1967 pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS). É 

constituído de um reservatório de acumulação (barragem do arroio Duro), e uma rede de 

canais de irrigação e drenagem. Toda a estrutura é complementada por um complexo de obras 

de adução e comportas elevadoras de níveis. Elas permitem a irrigação de cerca de 20.000 

ha, sendo 90% por gravidade. Nos outros 10%, onde se localizam as áreas mais elevadas, a 

irrigação ocorre com levantes hidráulicos. Em 1999, com a conclusão das obras do sistema de 

captação de água do rio Camaquã, foram incorporadas novas áreas, possibilitando um au-

mento na capacidade de irrigação.  

O sistema é administrado pela Associação de Usuários do Arroio Duro (AUD), através de con-

vênio com o Ministério da Integração Nacional. Ao Ministério cabe a cedência da infraestrutura 

do perímetro irrigado e assegurar a correta manutenção através de inspeções e medidas cor-

retivas. À AUD cabe a administração, operação e manutenção da infraestrutura assim como o 

uso igualitário do sistema. Também cabe à AUD proceder o recebimento das tarifas de água 

e responsabilizar-se por todas despesas cabíveis. O Quadro 4.22 apresenta as suas caracte-

rísticas. 
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Quadro 4.22 – Características do Sistema de Irrigação do Arroio Duro 
Extensão dos Canais Principais de Irrigação 371 km 

Extensão dos Canais Principais de drenagem 264 km 

Precipitação média Anual 1.600 mm 

Nº de comportas elevadoras de nível (princ.) 40 

Estruturas de Operação 334 

Tomadas Parcelares 1427 

Pontilhões 12 

Área Irrigada Anualmente (aproximada) 20.000 ha 

Consumo médio/ha 10.000 m³ 

Nº das propriedades beneficiadas 602 

Área das propriedades 0,5 a 3.000 ha 

Produção média de arroz 7.000 kg/ha 

Área beneficiada 62.000 ha 

Fonte: AUD e Ministério da Integração Nacional. 
 

Projeto de Irrigação Costa Doce: sistema de irrigação do Velhaco 

O Projeto de Irrigação Costa Doce, localizado na chamada planície costeira interna, à margem 

esquerda da laguna dos Patos. Trata-se de uma região plana situada entre os municípios de 

Camaquã, Arambaré e Tapes, apta para a irrigação, onde a orizicultura (cultivo de arroz) irri-

gada é praticada com grande intensidade, causando deficiência de água para irrigação. 

A implantação do Projeto de Irrigação Costa Doce está prevista inicialmente em área piloto 

que contempla inicialmente somente terras localizadas no município de Arambaré, onde o 

sistema terá captação, com tomada de água nas proximidades do seu centro urbano e da foz 

do Arroio Velhaco. 

A presente etapa do Sistema Velhaco abrange execução do Canal de Aproximação próximo da 

laguna dos Patos (foz do arroio Velhaco) e da Estação de Bombeamento EBC 1; execução do 

Canal Principal (CPC), com início junto da EBC 1, numa extensão de 8,9 km paralela à rodovia 

estadual ERS-350 (a extensão total prevista do canal é de 14,9km); execução das Estações de 

Bombeamento EBC 2 e EBC 3 (parcial em relação a adequação do projeto da ETAPA II); e 

obras especiais (complementares) do CPC, tais como: tomada de água para irrigação, descar-

regadores de fundo, extravasores de emergência, bueiros, pontilhões, derivações para drena-

gem, travessias e galerias, relocação e implantação de elevatórias (Fazenda Barroso) e relo-

cação de benfeitorias. 

As Obras do Sistema Velhaco são uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Arambaré e bene-

ficiarão 57 propriedades, cuja área corresponde a cerca de 10.523 hectares. Atualmente as 
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obras encontram-se embargadas pela Justiça Federal, sem conhecimento de previsão de re-

tomada. 

4.4.2 BARRAGENS, AÇUDES E ESTRUTURAS DE RESERVAÇÃO 

Barragem do Arroio Duro 

A barragem do Arroio Duro (Figura 4.14), foi inaugurada em fevereiro de 1967 pelo extinto 

DNOS, tem como objetivo regularização de vazões, drenagem do Banhado do Colégio e áreas 

adjacentes eliminando todos os pequenos açudes e integrando essas áreas ao processo pro-

dutivo. As águas para a irrigação são armazenadas durante o inverno e distribuídas no período 

da safra. Faz parte do Sistema de Irrigação do Arroio Duro, administrado pela AUD. 

 
Figura 4.14 – Vista da Barragem do Arroio Duro (ombreira esquerda). 

A captação para abastecimento público da CORSAN para a cidade de Camaquã é realizada a 

jusante da barragem, na margem esquerda. O Quadro 4.23 apresenta características cons-

trutivas da barragem do Arroio Duro. 

Quadro 4.23 – Características construtivas da Barragem do Arroio Duro 
Capacidade do Reservatório 170.000.000 m³ 

Altura máxima 20 m 

Comprimento do maciço 1.450 m 

Bacia de captação 290 km² 

Diâmetro do túnel adutor 1,80 m 

Comprimento do túnel adutor 140 m 

Descarga máxima 28 m³/s 

Vazão máxima do vertedor 370 m³/s 

Fonte: AUD 

Visualmente, a estrutura da barragem encontra-se em bom estado, com taludes do aterro 

mantendo boa geometria, sem vegetações de grande porte identificadas, obras em concreto 
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sem danos aparentes e equipamentos mecânicos em ordem. Inspeções mais detalhadas fogem 

do escopo deste trabalho. 

Conforme a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), as características desta obra 

a tornam aplicável sob as disposições da Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010. De tal forma, 

é demandada por lei a elaboração de plano de segurança da barragem e todos seus instru-

mentos (plano de inspeção, plano de ação emergencial, etc.). O responsável por tal é o em-

preendedor. Devido à natureza da obra, de posse do Ministério da Integração e operação e 

uso pela Associação dos Usuários do Arroio Duro, questiona-se a qual destes compete esta 

responsabilidade. 

Pelo que se pode observar o acesso ao local da estrutura da barragem é irrestrito e usual para 

atividades recreativas (Figura 4.15). A presença de terceiros não supervisionados alheios às 

atividades usuais da barragem coloca em risco não só a própria segurança do indivíduo quanto 

à segurança da própria obra e, por conseguinte, de todos a jusante da estrutura. O adminis-

trador da barragem pode ser responsabilizado por todos eventuais danos causados, materiais 

ou não, devido à falta de observância da boa prática mínima de segurança. É responsabilidade 

do administrador da barragem a restrição ao acesso, tanto por fechamento perimetral quanto 

por sinalização visual e, se necessário, a implantação de vigilância presencial. 

Louva-se as inspeções de rotina realizadas pela AUD e as boas condições aparentes desta obra 

de quase 50 anos, mas a falta de plano de segurança é fator de risco. Embora a probabilidade 

de incidente nesta barragem sejam pequenas, as consequências de uma falha seriam de 

grande magnitude, em âmbito econômico e social. 

  

Figura 4.15 – Acesso irrestrito à área da barragem 
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Barragem Maria Ulguim  

O Quadro 4.24 apresenta características construtivas da barragem Maria Ulguim (Figura 

4.16), concluída em 2008, com objetivo de reduzir a vazão de pico da sanga Maria Ulguim, 

tributário do arroio Duro. Com isto, a barragem do Duro poderá funcionar com seu armazena-

mento em cotas maiores, reservando mais água para uso no sistema de irrigação de mesmo 

nome, sem causar problemas de inundação na área urbana de Camaquã. A barragem começou 

sua operação no final de setembro de 2015, após ser concedida a licença de operação por 

parte da FEPAM. 

Quadro 4.24 – Características construtivas da barragem Maria Ulguim 
Capacidade do Reservatório 4.900.000 m³ 

Altura máxima 16 m 

Comprimento do maciço 420 m 

Bacia de captação 16 km² 

Fonte: AUD 

Quanto ao plano de segurança de barragem a situação é a mesma que se encontra a barragem 

do Arroio Duro, ou seja, existe a necessidade, mas os estudos não foram realizados. 

 
Figura 4.16 – Vista da Barragem Maria Ulguim (ombreira direita) 

Barragem do Arroio João Dias (Minas do Camaquã) 

A barragem do arroio João Dias (Figura 4.17) foi construída em 1963 para atender a Com-

panhia Brasileira de Cobre, então instalada na região. A barragem localiza-se ao norte da 

rodovia estadual RS-625. A extração encerrou-se em meados dos anos 90, desta forma não 

houve continuidade na responsabilidade da manutenção da obra. 



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

79 

 
Figura 4.17 – Barragem do Arroio João Dias 

Estando sem responsável, tal obra encontra-se abandonada. A estrutura original acha-se em 

má situação, com árvores de grande porte crescendo sobre o maciço. As suas raízes, ao se 

desenvolverem sobre barragens de terra, podem criar caminhos preferenciais, ocasionando a 

percolação de material e possível rompimento. Falha neste barramento pode gerar onda que 

atingirá a ponte da RS-625 sobre o arroio João Dias (Figura 4.18), podendo levar ao seu 

colapso. O desconhecimento da condição da obra é situação preocupante. Atualmente a área 

é utilizada para lazer e prática de esportes. 

 
Figura 4.18 – Caminho de onda de cheia de ruptura de barragem, passando pela 

ponte RS-625 

Barragem Arroio das Lavras 

Constitui de um pequeno levante de aproximadamente 3 metros de altura no arroio das Lavras, 

a montante da cidade de Lavras do Sul (Figura 4.19). A barragem é utilizada para captação 

do abastecimento público (CORSAN) e recreação, já que é adjacente ao balneário público 
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municipal. A estrutura da barragem e da captação que ali se encontram possuem acesso ir-

restrito por ambas as margens, o que é inadequado à segurança. 

 
Figura 4.19 – Barragem Arroio das Lavras 

4.4.3 USINAS HIDROELÉTRICAS E TERMOELÉTRICA 

Segundo o SIGEL-ANEEL, dentro da bacia hidrográfica do Camaquã encontram-se apenas 1 usina 

hidroelétrica em operação (Arroio Abranjo) e 3 em estado de eixo disponível ao empreendedor (2 

Arroio Maria Santa, 1 Arroio Abranjo). Quanto às termoelétricas são 2 em operação atualmente, 

uma no baixo Camaquã (em Camaquã) e outra no alto Camaquã (em Bagé). As características 

das Hidroelétricas/Termoelétricas da bacia são apresentadas no Quadro 4.25. 

Quadro 4.25 – Características das Hidroelétricas/Termoelétricas da bacia 

Nome Tipo Estágio 
Potência 

Instalada/Outorgada 
Operador/Proprietário Localização 

PCH 
Abranjo I 

PCH 
Em 

operação 
4,8 MW Certaja Desenvolvimento 

Encruzilhada 
do Sul 

PCH 
Abranjo 

II 
PCH 

Eixo 
Disponível 

1,75 MW Certaja Desenvolvimento 
Encruzilhada 

do Sul 

PCH 
Maria 
Santa 

PCH 
Eixo 

Disponível 
3,2 MW 

Rondinha Geradora de 
Energia Ltda. 

Encruzilhada 
do Sul 

PCH 
Passo 
das 

Carretas 

PCH 
Eixo 

Disponível 
3,6 MW 

Rondinha Geradora de 
Energia Ltda. 

Encruzilhada 
do Sul 

Camil 
Alimentos 
Camaquã 

UTE 
Em 

operação 
4,0 MW Camil Alimentos S.A. Camaquã 

Marfrig 
Bagé 

UTE 
Em 

operação 
3,2 MW Marfrig Bagé 

Fonte: SIGEL – ANEEL 
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4.4.4 CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS PARA IRRIGAÇÃO 

A constatação da necessidade do aumento de oferta de água para a irrigação motivou a AUD, 

no ano de 1993, a iniciar estudos para buscar mananciais hídricos alternativos que concreti-

zassem aquele objetivo. Os estudos apontaram como solução mais viável a médio prazo, a 

captação de águas no rio Camaquã. As limitações de vazão do rio e disponibilidade de energia 

elétrica limitaram a captação a 6 m³/s, o suficiente para ofertar com segurança uma área de 

aproximadamente 4.000 ha. 

Para suprir tais demandas foram construídas 2 captações no rio Camaquã, chamadas rio Ca-

maquã/Divisa (Quadro 4.26) e rio Camaquã/Pacheca (Quadro 4.27), sendo capazes de 

bombear 6000 l/s e 2500 l/s, respectivamente. 

Quadro 4.26 – Dados Técnicos Captação rio Camaquã/Divisa 
Capacidade instalada do levante 6.000 l/s 

Extensão do canal de captação 4.420 m 

Extensão do canal de adução 9.050 m 

Altura manométrica máxima 10,50 m 

Área irrigada anualmente 3.000 ha 

Sistema de Bombeamento 3 conjuntos moto-bomba centrífugas de 350 CV 

Localização 411753E; 6566730S 

Fonte: AUD.  
 

Quadro 4.27 – Dados Técnicos Captação rio Camaquã/Pacheca 
Capacidade instalada do levante 2.500 l/s 

Extensão do canal de adução 8.000 m 

Altura manométrica máxima 9 m 

Área irrigada anualmente 1.200 ha 

Sistema de Bombeamento Sem informação 

Localização 424559E; 6554652S 

Fonte: AUD.  

4.5 Avaliação do saneamento ambiental 

Na caracterização dos sistemas integrantes do Saneamento Básico da bacia hidrográfica do 

Camaquã, serão abordados em sequência os sistemas de abastecimento de água (SAA), de 

esgotamento sanitário (SES), de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU), e de manejo de 

drenagem urbana (SDU). Para cada um dos sistemas, serão apresentados diagnósticos das 

situações atuais na medida em que os dados consultados o permitam.  

O saneamento além contemplar os quatro elementos anteriormente descritos (água, esgoto, 

resíduo sólido e drenagem), também pode ser dividido em urbano e rural.  Em função dos 

problemas maiores estarem concentrados nas áreas urbanas, e da disponibilidade de dados 
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sobre saneamento se concentrar quase que somente nestas áreas, neste trabalho será focado 

principalmente o saneamento urbano. Assim, muito embora sejam arrolados os dados para 

todos os municípios da bacia, será dada uma ênfase maior aos 13 municípios com sedes mu-

nicipais contidas na bacia do Camaquã. Quando houver disponibilidade de dados sobre sane-

amento rural, o mesmo também será analisado. 

4.5.1 COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

No Quadro 4.28, são apresentados os índices de abastecimento de água, total e urbano, nos 

municípios integrantes da bacia do Camaquã (SNIS AE, 2013). Verifica-se que com exceção 

feita a Cerro Grande do Sul (66,97%), todos os demais apresentam índices de abastecimento 

urbano acima de 80%. Verifica-se também, que em termos de abastecimento total da popu-

lação da bacia, a cobertura é bem menor, indicando um menor índice de atendimento rural.  

Quadro 4.28 – Populações atendidas pelo SAA para a bacia do Camaquã 

Município 

População (habitantes) Índice de 
Atendimento 

Total de 
Água (%) 

Índice de 
Atendimento 

Urbano de 
Água (%) 

Total Urbana 
Total 

Atendida 
Urbana 

Atendida 

Amaral Ferrador 6.693 1.966 1.575 1.575 23,53% 80,11% 

Arambaré 3.778 2.980 3.353 2.980 88,75% 100,00% 

Arroio do Padre 2.857 475 424 405 14,84% 85,26% 

Bagé 121.235 101.482 101.482 101.482 83,71% 100,00% 

Barão do Triunfo 7.331 728 742 728 10,12% 100,00% 

Barra do Ribeiro 13.150 9.718 9.486 9.486 72,14% 97,61% 

Caçapava do Sul 34.676 26.154 25.599 25.599 73,82% 97,88% 

Cachoeira do Sul 85.955 73.520 72.093 72.093 83,87% 98,06% 

Camaquã 65.409 51.436 48.784 48.784 74,58% 94,84% 

Canguçu 55.462 20.509 19.491 19.491 35,14% 95,04% 

Cerro Grande do Sul 11.012 2.664 1.784 1.784 16,20% 66,97% 

Chuvisca 5.201 287 313 287 6,02% 100,00% 

Cristal 7.659 4.289 4.945 4.289 64,56% 100,00% 

Dom Feliciano 15.038 3.487 3.109 3.109 20,67% 89,16% 

Dom Pedrito 39.957 36.215 34.033 34.033 85,17% 93,97% 

Encruzilhada do Sul 25.563 17.837 17.161 17.161 67,13% 96,21% 

Hulha Negra 6.386 3.074 6.147 2.958 96,26% 96,23% 

Lavras do Sul 7.862 4.871 5.905 4.871 75,11% 100,00% 

Pelotas 341.180 318.230 337.171 318.230 98,82% 100,00% 

Pinheiro Machado 13.047 9.988 9.557 9.557 73,25% 95,68% 

Piratini 20.614 12.021 11.411 11.411 55,36% 94,93% 

Santana da Boa Vista 8.455 3.819 4.064 3.819 48,07% 100,00% 

São Gabriel 62.594 55.705 55.705 54.033 88,99% 97,00% 

São Jerônimo 23.263 17.925 17.621 17.621 75,75% 98,30% 

São Lourenço do Sul 44.498 25.017 25.446 25.017 57,18% 100,00% 

Sentinela do Sul 5.438 1.341 1.255 1.255 23,08% 93,59% 

Tapes 17.273 15.039 13.084 13.084 75,75% 87,00% 

Turuçu - - - - - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. * O município de Turuçu, 
não apresentou dados ao SNIS 2013. 
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Se forem considerados somente os municípios com sede municipal na bacia do Camaquã, 

continua ocorrendo uma grande variação entre os dados para população total e população 

urbana, sendo que as maiores diferenças estão nos municípios da Chuvisca, Sentinela do Sul 

e Dom Feliciano. A média para o atendimento à população total é 51,79 %, enquanto que 

para a população urbana é 94,38 %. 

Conforme o SNIS (2013), dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) dos municípios da 

bacia, apenas um operado por uma concessão privada (São Gabriel S. A.), cinco são operados 

pela respectiva Prefeitura, diretamente, por departamento ou serviço autônomo (Arroio do 

Padre, Bagé, Hulha Negra, Pelotas, Turuçu) e o restante é operado pela Companhia Rio-Gran-

dense de Saneamento (CORSAN). 

No Quadro 4.29 são apresentados dados relativos ao consumo médio per capita e índice 

médio de perdas na distribuição da água, para cada um dos SAA dos municípios da bacia. 

Considerando somente os municípios com sede na bacia, verifica-se um consumo per capita 

médio dos municípios de 120,89 l/hab.dia. Os municípios com maiores consumos médios são 

Arambaré, Tapes e Camaquã e o com menor consumo é Santana da Boa Vista.  

Quadro 4.29 – Prestador, consumo médio per capita e perdas dos municípios da 
bacia do Camaquã 

Município Prestador 
Consumo per capita 
médio (l/hab.dia) 

Índice médio de 
perdas (%) 

Amaral Ferrador CORSAN 97,70 50,91 

Arambaré CORSAN 178,51 31,75 

Arroio do Padre PMAP 71,47 13,60 

Bagé DAEB 232,66 18,08 

Barão do Triunfo CORSAN 113,62 28,41 

Barra do Ribeiro CORSAN 136,66 16,22 

Caçapava do Sul CORSAN 113,27 29,26 

Cachoeira do Sul CORSAN 132,74 43,75 

Camaquã CORSAN 129,67 39,73 

Canguçu CORSAN 106,28 31,46 

Cerro Grande do Sul CORSAN 103,77 34,44 

Chuvisca CORSAN 105,59 44,61 

Cristal CORSAN 116,49 43,92 

Dom Feliciano CORSAN 121,84 25,31 

Dom Pedrito CORSAN 128,91 40,13 

Encruzilhada do Sul CORSAN 112,69 26,77 

Hulha Negra PMHN 205,02 17,86 

Lavras do Sul CORSAN 124,43 27,73 

Pelotas SANEP 137,50 46,84 

Pinheiro Machado CORSAN 110,84 10,58 

Piratini CORSAN 110,17 16,67 

Santana da Boa Vista CORSAN 94,78 46,18 

São Gabriel SGS 121,04 31,04 

São Jerônimo CORSAN 141,97 50,45 
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Município Prestador 
Consumo per capita 
médio (l/hab.dia) 

Índice médio de 
perdas (%) 

São Lourenço do Sul CORSAN 122,73 12,50 

Sentinela do Sul CORSAN 117,48 23,76 

Tapes CORSAN 137,64 22,24 

Turuçu* PMT - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. * O município de Turuçu, 
não apresentou dados ao SNIS 2013.  

O índice de perdas variou de 12,50 % em São Lourenço do Sul, até um valor máximo de 

50,91% em Amaral Ferrador, com a maior parte dos valores relativamente baixos. O índice de 

perdas médio foi de 33,59%. Estes valores devem ser considerados com cuidado, uma vez 

que são fornecidos pela própria empresa de saneamento. Erros podem facilmente ocorrer. 

Certamente, o índice de perdas de São Lourenço do Sul está incorreto (muito baixo). Esses 

índices associados demonstram o impacto do uso da água na bacia do Camaquã, uma vez que 

quanto maior for o consumo médio, maior será a retirada de água e a produção de esgoto. 

Por outro lado, quanto maior o índice de perdas, maior também será a retirada de água para 

suprir o consumo e as perdas associadas. 

No Quadro 4.30, são apresentados para os municípios da bacia do Camaquã, o tipo de cap-

tação e tratamento, bem como os correspondentes volumes abastecidos ao longo de 2013, e 

os comprimentos de rede de cada sistema. 

Quadro 4.30 – Tipo de manancial, tratamento, volume abastecido e comprimento 
da rede dos municípios da bacia do Camaquã 

Município Manancial Tratamento 
Volume 

abastecido/a
no (m3/ano) 

Compriment
o de rede 

(km) 

Amaral Ferrador Água Subterrânea 
Simples 

Desinfecção 
112,62 18 

Arambaré Água Subterrânea Convencional 293,85 21,52 

Arroio do Padre Água Subterrânea 
Simples 

Desinfecção 
12,5 14,2 

Bagé 
Barragens Piray, Sanga 

Rasa e Emergencial 
Convencional 10.340,00 476,52 

Barão do Triunfo Água Subterrânea 
Simples 

Desinfecção 
41,39 12,6 

Barra do Ribeiro Lago Guaíba Convencional 555,68 39,68 

Caçapava do Sul Arr. do Mato e Salso Convencional 1.471,36 118,13 

Cachoeira do Sul Rio Jacuí Convencional 6.178,19 227,83 

Camaquã Arroio Duro Convencional 3.797,39 418,18 

Canguçu Arr. Pantanoso e Moinho Convencional 1.097,97 77,32 

Cerro Grande do Sul Arr. Cerro Grande Sul Convencional 100,87 5,1 

Chuvisca Arr. Joaquim Martins Convencional 20,98 9,43 

Cristal Água Subterrânea Convencional 340,64 35,4 

Dom Feliciano Arroio Forqueta Convencional 182,82 13,69 

Dom Pedrito 
Rios Santa Maria e 

Serrinha 
Convencional 2.647,54 60,05 
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Município Manancial Tratamento 
Volume 

abastecido/a
no (m3/ano) 

Compriment
o de rede 

(km) 

Encruzilhada do Sul 
Água Subterrânea e Arr. 

Rondinha 

Simples 
Desinfecção e 
Convencional 

948,78 58,43 

Hulha Negra Água Subterrânea 
Simples 

Desinfecção 
560 13 

Lavras do Sul Arr. Camaquã Lavras Convencional 342,89 34,09 

Pelotas 
Barragem Santa Bárbara 
e Arr. Pelotas, Moreira e 

Quilombo 
Convencional 31.390,00 931,05 

Pinheiro Machado Arr. Sta. Fé e Candiotinha Convencional 429,53 29,66 

Piratini Rio Piratini Menor Convencional 596,37 54,46 

Santana Boa Vista Arr. da Olaria Convencional 251,68 24,81 

São Gabriel Rio Vacacaí Convencional 3.569,00 183,33 

São Jerônimo Rio Jacuí Convencional 61,28 57,4 

São Lourenço do Sul Arr. São Lourenço Convencional 1.295,98 93,39 

Sentinela do Sul Arr. Santa Cruz Convencional 69,35 6,76 

Tapes Água Subterrânea Convencional 825,37 43,35 

Turuçu Arr. Turuçu Convencional - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. * O município de Turuçu, 
não apresentou dados ao SNIS 2013.  

Constata-se que das 13 captações das sedes municipais pertencentes à bacia do Camaquã, 

somente 4 são de água subterrânea. Todas as 9 restantes, são realizadas em águas superfici-

ais. Ainda, verifica-se que somente em Amaral Ferrador, o tratamento da água é feito por 

simples desinfecção (sem fluoretação), enquanto em todos os demais sistemas, uma ETA con-

vencional (coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e fluoretação) é utili-

zada. Isto ocorre mesmo nos casos de Arambaré, Cristal e Tapes, onde o manancial é água 

subterrânea. O volume abastecido total da bacia, no ano de 2013, foi de 7.722.040 m³. Res-

salta-se que destes, 6.149.560 m³ são provenientes de águas superficiais. O volume total é 

distribuído ao longo de 766,8 km de rede. 

A Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, dispõe sobre os proce-

dimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade. O Quadro 4.31 apresenta os resultados advindos do Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento (SNIS) relativos aos padrões de potabilidade da água para 

os municípios da bacia do Camaquã. Nesta tabela são mostradas as não-conformidades, isto 

é, as vezes em que o padrão de potabilidade específico não foi atendido. 

De uma forma geral, os municípios com sede na bacia, apresentam baixas ocorrências de 

desconformidades nos dois parâmetros levantados: cloro residual e presença de coliformes 

totais. No entanto, no município de Cerro Grande do Sul ocorreram muitas desconformidades 
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em cloro residual, denotando que há algum problema em relação à dosagem de cloro na água 

tratada. Um pouco menos, mas ainda relativamente considerável, o município de Sentinela do 

Sul também apresenta altos valores de desconformidade em relação ao cloro. Quanto aos 

coliformes totais, Camaquã apresenta o maior valor de desconformidade, no entanto, se con-

siderar o número total de amostras que foi 800, o valor de 7 representa um pouco menos de 

1% das amostras com desconformidades. 

Quadro 4.31 – Potabilidade da água dos municípios da bacia do Camaquã 

Município 
Tipo de 
atendi
mento 

Amostras anuais para análise 
cloro residuais 

Amostras anuais para 
análise coliformes totais 

Obrigat
órias  

Analisad
a 

Resultado
s fora do 
padrão  

Obrigató
rias  

Analisa
das  

Resultado
s fora do 
padrão  

Amaral Ferrador A.P. 216 850 0 216 217 0 

Arambaré A.P. 1.707 1.728 1 312 284 0 

Arroio do Padre A.P. 75 75 0 75 75 0 

Bagé A.P. 5.328 5.370 17 1.044 1.082 0 

Barão do Triunfo A.P. 216 845 23 216 205 2 

Barra do Ribeiro A.P. 1.900 2.206 26 360 380 0 

Caçapava do Sul A.P. 3.365 4.133 34 732 858 0 

Cachoeira do Sul A.P. 3.729 3.115 31 948 943 0 

Camaquã A.P. 3.489 4.299 5 780 800 7 

Canguçu A.P. 3.622 4.202 12 588 602 1 

Cerro Grande do Sul A.P. 2.725 1.827 111 216 223 1 

Chuvisca A.P. 376 541 0 216 227 0 

Cristal A.P. 2.932 1.966 2 240 240 0 

Dom Feliciano A.P. 2.375 2.177 26 216 240 0 

Dom Pedrito A.P. 4.374 4.671 63 696 697 4 

Encruzilhada do Sul A.P. 3.573 3.883 56 660 620 0 

Hulha Negra A.P. 774 774 41 774 774 0 

Lavras do Sul A.P. 2.207 2.221 0 288 280 0 

Pelotas A. I.  19.320 40.261 513 2.472 4.091 475 

Pinheiro Machado A.P. 3.255 4.335 0 576 590 0 

Piratini A.P. 2.746 3.059 0 420 413 0 

Santana da Boa Vista A.P. 3.237 3.851 2 228 227 1 

São Gabriel A. I. 663 762 2 663 762 0 

São Jerônimo A.P. 1.791 3.405 827 1.092 1.237 172 

São Lourenço do Sul A.P. 3.069 2.803 1 624 628 0 

Sentinela do Sul A.P. 965 1.982 55 312 330 0 

Tapes A.P. 504 1.118 3 504 498 1 

Turuçu - - - - - - - 

Fonte: SNIS, 2013. Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; *O município de Turuçu 
não apresentou dados ao SNIS 2013. A. P.: Atende Parcialmente. A. I.: Atende Integralmente. 

4.5.2 COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O panorama do esgotamento sanitário na bacia do Camaquã é apresentado no Quadro 4.32, 

cujos dados foram calculados com base no CENSO realizado pelo IBGE, de 2010. Nesta tabela, 

em termos do tipo de esgotamento sanitário, em “outros” foram agrupados fossa rudimentar 

(fossa negra), vala, rio, lago ou mar, além de outros tipos não especificados na pesquisa do 
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IBGE. Ainda, nesta tabela foi feita uma classificação destes dados por UPGRH. Constata-se 

que a UPGRH Arroio Turuçu é a que apresenta a maior parcela de domicílios conectados à 

rede geral de esgoto ou pluvial, da bacia do Camaquã. Ressalva-se que na classificação das 

UPGRH só foram consideradas as sedes municipais pertencentes a bacia do Camaquã. 

Quadro 4.32 – Domicílios por UPGRH, situação do domicílio e tipo de esgotamento 
sanitário, para área urbana e rural 

Tipo de 
Esgotamento 

Sanitário 

Situação 
do 

Domicílio 

Bacia do 
Camaquã 

UPGRH 

Baixo 
Camaquã 

Duro 

Médio 
Camaquã 

Alto 
Camaquã 

Arroio 
Velhaco 

Arroio 
Turuçu 

Total 

Total 345.235 42.000 56.349 100.235 17.543 129.108 

Urbano 273.881 26.147 39.883 81.959 9.775 116.117 

Rural 71.354 15.853 16.466 18.276 7.768 12.991 

Rede geral de 
esgoto ou 

pluvial 

Total 165.613 19.924 15.586 54.885 6.362 68.856 

Urbano 162.264 19.882 15.532 51.750 6.283 68.817 

Rural 3.349 42 54 3.135 79 39 

Fossa séptica 

Total 77.285 7.978 9.393 19.736 3.778 36.400 

Urbano 60.486 4.123 7.092 14.778 2.189 32.304 

Rural 16.799 3.855 2.301 4.958 1.589 4.096 

Outros 

Total 102.337 14.098 31.370 25.614 7.403 23.852 

Urbano 51.131 2.142 17.259 15.431 1.303 14.996 

Rural 51.206 11.956 14.111 10.183 6.100 8.856 

Fonte: IBGE, 2010 

Na área urbana, a grande maioria dos domicílios lançam seus efluentes na rede geral de esgoto 

ou pluvial (cerca de 59%), seguido de fossa séptica. No meio rural, diferentemente da área 

urbana, ocorre uma maior frequência da liberação de efluentes na tipologia “outros”, princi-

palmente em fossas negras, perfazendo um pouco mais do que 50% (51.206 em 102.337). 

Em 13 dos 29 municípios da bacia do Camaquã, existe algum tipo de sistema de esgotamento 

sanitário (SES). A CORSAN, apesar de deter os serviços de água e esgoto em vários municípios 

da bacia, somente em 7 sedes municipais, efetivamente atua na área de esgotamento sanitá-

rio. Isto ocorre somente apenas em Tapes. Das outras 12, somente em duas delas ocorre a 

prestação de serviços de esgotamento sanitário (Camaquã e Santana da Boa Vista), pelas 

respectivas prefeituras municipais. 

No Quadro 4.33 são apresentadas as populações total e urbana atendidas com esgotamento 

sanitário, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS, 

2013). 
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Quadro 4.33 – População total e urbana atendidas pelo SES nos municípios da bacia 
do Camaquã 

Município 

População (Habitantes) 

Índice de 
Atendiment
o total de 

Esgoto (%) 

Índice de 
Atendiment
o Urbano de 
Esgoto (%) 

Total 
Urban

a 

Total 
Atendida 

com 
Esgotament
o Sanitário 

Urbana 
Atendida 

com 
Esgotament
o Sanitário 

Amaral Ferrador 6.693 1.966 - - - - 

Arambaré 3.778 2.980 - - - - 

Arroio do Padre 2.857 475 - - - - 

Bagé 
121.23

5 
101.482 76.424 76.424 63,04% 75,31% 

Barão do Triunfo 7.331 728 - - - - 

Barra do Ribeiro 13.150 9.718 - - - - 

Caçapava do Sul 34.676 26.154 1.122 1.122 3,24% 4,29% 

Cachoeira do Sul 85.955 73.520 21.133 21.133 24,59% 28,74% 

Camaquã 65.409 51.436 42.000 42.000 64,21% 81,65% 

Canguçu 55.462 20.509 - - - - 

Cerro Grande do Sul 11.012 2.664 - - - - 

Chuvisca 5.201 287 - - - - 

Cristal 7.659 4.289 - - - - 

Dom Feliciano 15.038 3.487 - - - - 

Dom Pedrito 39.957 36.215 5.032 5.032 12,59% 13,89% 

Encruzilhada do Sul 25.563 17.837 537 537 2,10% 3,01% 

Hulha Negra 6.386 3.074 2.958 2.958 46,32% 96,23% 

Lavras do Sul 7.862 4.871 - - - - 

Pelotas 
341.18

0 
318.230 204.645 204.645 59,98% 64,31% 

Pinheiro Machado 13.047 9.988 - - - - 

Piratini 20.614 12.021 - - - - 

Santana da Boa 
Vista 

8.455 3.819 3.710 3.690 43,88% 96,62% 

São Gabriel 62.594 55.705 9.964 9.964 15,92% 17,89% 

São Jerônimo 23.263 17.925 - - - - 

São Lourenço do Sul 44.498 25.017 - - - - 

Sentinela do Sul 5.438 1.341 - - - - 

Tapes 17.273 15.039 90 90 0,52% 0,60% 

Turuçu - - - - - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013. *O município de Turuçu 
não apresentou dados ao SNIS 2013. 

Claramente, existe esgotamento sanitário em outros locais, além dos anteriormente mencio-

nados. Esta constatação é corroborada pelo Quadro 4.34, que apresenta os municípios com 

rede coletora de esgoto, e o tipo das mesmas (unitário ou mista, separadora convencional e 

separadora condominial). Por outro lado, verifica-se que a solução que adota as redes unitárias 

ou mistas (pluvial e cloacal), é a que aparece mais, mesmo que do ponto de vista de compri-

mento de rede, perca para as separadoras (municípios maiores). 
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Quadro 4.34 – Tipos de redes coletoras de esgotos nos municípios da bacia do 
Camaquã 

Município Tipo de rede coletora 

Amaral Ferrador  
Arambaré  

Arroio do Padre  
Bagé Unitária ou mista e Separadora convencional 

Barão do Triunfo   

Barra do Ribeiro Unitária ou mista  

Caçapava do Sul Separadora convencional 

Cachoeira do Sul Separadora convencional 

Camaquã Unitária ou mista  

Canguçu Unitária ou mista e Separadora convencional 

Cerro Grande do Sul Unitária ou mista  

Chuvisca   

Cristal Unitária ou mista  

Dom Feliciano   

Dom Pedrito Separadora convencional 

Encruzilhada do Sul Unitária ou mista  

Hulha Negra Separadora convencional 

Lavras do Sul Separadora convencional 

Pelotas Unitária ou mista e Separadora convencional 

Pinheiro Machado Separadora convencional 

Piratini Unitária ou mista  

Santana da Boa Vista   

São Gabriel Separadora convencional 

São Jerônimo Unitária ou mista  

São Lourenço do Sul Separadora convencional 

Sentinela do Sul Unitária ou mista e Separadora convencional 

Tapes   

Turuçu   

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã. Fonte: PNSB, 2008. 

O Quadro 4.35 confronta os dados do SNIS (2013) de índices de atendimento e de trata-

mento de esgoto, com informações das tecnologias de tratamento utilizados (IBGE, 2008). 

Constata-se que alguns municípios apresentaram informações do tipo de tratamento, mas não 

de índice de tratamento ou mesmo atendimento, como é o caso de Canguçu e São Jerônimo 

(sedes fora da bacia). Certamente algum erro no fornecimento da informação ocorreu. 

Quadro 4.35 –Índice de atendimento, de tratamento de esgoto e o tipo 

Município 

Índice de 
Atendimento Urbano 

de Esgoto (%) 
(2013) 

Índice de 
tratamento de 

esgoto (%) 
(2013) 

Tipo de tratamento (2008) 

Amaral Ferrador - - - 

Arambaré - - - 

Arroio do Padre - - - 

Bagé 75,3 27,56 
Filtro biológico e Fossa séptica 

de sistema condominial 

Barão do Triunfo - - - 

Barra do Ribeiro - - - 

Caçapava do Sul 4,3 0 - 
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Município 

Índice de 
Atendimento Urbano 

de Esgoto (%) 
(2013) 

Índice de 
tratamento de 

esgoto (%) 
(2013) 

Tipo de tratamento (2008) 

Cachoeira do Sul 28,7 13,57 
Filtro biológico e Reator 

anaeróbio 

Camaquã 81,7 0 - 

Canguçu - - 
Lodo ativado e Reator 

anaeróbio 

Cerro Grande do Sul - - - 

Chuvisca - - - 

Cristal - - - 

Dom Feliciano - - - 

Dom Pedrito 13,9 100 
Lagoas: anaeróbia, aeróbia, 
facultativa e de maturação 

Encruzilhada do Sul 3 0 - 

Hulha Negra 96,2 0 Lagoa facultativa 

Lavras do Sul - - - 

Pelotas 64,3 40 Reator anaeróbio 

Pinheiro Machado - - - 

Piratini - - - 

Santana da Boa Vista 96,6 100 
Lagoa aeróbia, facultativa 
e fossa séptica de sistema 

condominial 

São Gabriel 17,9 100 
Filtro biológico e Reator -

anaeróbio 

São Jerônimo - - 
Lodo ativado e Reator 

anaeróbio 

São Lourenço do Sul - - - 

Sentinela do Sul - - - 

Tapes 0,6 0 - 

Turuçu - - - 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; Fonte: SNIS, 2013 e PNSB, 2008. *O município 
de Turuçu não apresentou dados ao SNIS 2013. 

Novamente, focando nas sedes municipais pertencentes a bacia, confirma-se o atendimento 

de esgotamento sanitário em Camaquã, Santana da Boa Vista e Tapes, sendo que somente 

em Santana da Boa Vista, existe Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) em operação, tra-

tando 100% do esgoto coletado, que por sua vez representa uma cobertura de 96,6% da 

população. 

4.5.3 COBERTURA DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Dos municípios da bacia do Camaquã, apenas Camaquã e Cerro Grande do Sul apresentaram 

a caracterização de seus resíduos sólidos (Quadro 4.36). 
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Quadro 4.36 – Composição dos RSU de Camaquã 
Município Tipo de resíduos % 

Camaquã 

Rejeito 60,3 

Reciclável 

Papel, Papelão 5,04 

39,7 

Tetrapack 1,10 

Orgânico 19,70 

Plástico 9,30 

Pet 1,97 

Vidro 1,02 

Alumínio 0,47 

Metal, lata 1,10 

Cerro Grande 
do Sul 

Rejeito 58,0 

Reciclável 

Papel 53,40 

42,0 Plástico 45,00 

Metais 1,60 

Fonte: PMGRS de Camaquã e PMGIRS de Cerro Grande do Sul.  

Mesmo sendo apenas dois municípios, pode-se extrapolar estes resultados de modo a entender 

que a média destes dois possa caracterizar todos os municípios desta bacia. Portanto, adota 

como recicláveis o valor médio de 40,85 % dos resíduos sólidos urbanos (RSU), o que vem a 

demonstrar alto potencial para a atividade da reciclagem nos municípios da bacia. 

Para a estimativa da produção per capita de resíduos sólidos mostrada no Quadro 4.37, 

foram utilizados dados do SNIS, e, na ausência desses, dados dos PMSB e nos PMGIRS exis-

tentes, ou, em última instância, os valores de geração per capita para os municípios do Rio 

Grande do Sul, conforme faixa populacional (PERS/RS, 2014) combinados com a população 

total do município (IBGE, 2014). 

Quadro 4.37 – Geração diária e per capita dos municípios. 

Município 
Massa de Resíduos 

(kg/dia) 
População total 

Geração de Resíduos 
(kg/hab/dia) 

Amaral Ferrador* 4.379,1 6737 0,65 

Arambaré* 2.449,9 3769 0,65 

Arroio do Padre 328,8 2857 0,12 

Bagé 68.326,0 121235 0,56 

Barão do Triunfo* 4.784,0 7360 0,65 

Barra do Ribeiro* 8.585,2 13208 0,65 

Caçapava do Sul 15.095,9 34676 0,44 

Cachoeira do Sul 50.872,9 85955 0,59 

Camaquã 35.474,0 65409 0,54 

Canguçu 20.293,2 55462 0,37 

Cerro Grande do Sul 2.006,8 11012 0,18 

Chuvisca 200,0 5201 0,04 

Cristal 1.494,0 7659 0,20 

Dom Feliciano 2.635,6 15038 0,18 

Dom Pedrito 21.369,9 39957 0,53 

Encruzilhada do Sul 6.487,7 25563 0,25 

Hulha Negra 986,3 6386 0,15 
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Município 
Massa de Resíduos 

(kg/dia) 
População total 

Geração de Resíduos 
(kg/hab/dia) 

Lavras do Sul 2.594,5 7862 0,33 

Pelotas 268.003,8 341180 0,79 

Pinheiro Machado 5.760,8 13047 0,44 

Piratini 3.945,2 20614 0,19 

Santana da Boa Vista 1.895,9 8455 0,22 

São Gabriel 68.767,1 62594 1,10 

São Jerônimo 10.457,5 23263 0,45 

São Lourenço do Sul 42.173,7 44498 0,95 

Sentinela do Sul 1.369,9 5438 0,25 

Tapes 8.268,5 17273 0,48 

Turuçu 1.468,5 3608 0,41 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã; *Estimado a partir da população (IBGE, 2014) e per 
capita (PERS/RS, 2014). 

São Gabriel (com sede fora da bacia) é o município que apresenta maior geração per capita 

de resíduos, seguida por Pelotas (que é o município mais populoso da bacia). Dentre os mu-

nicípios com sede dentro da bacia, o município com maior geração per capita é São Lourenço 

do Sul, seguido de Arambaré e Amaral Ferrador. Ambos foram estimados por meio do PERS/RS 

(2014). Importante destacar que municípios banhados pela Laguna dos Patos recebem, no 

período de veraneio, muitos turistas que contribuem para o incremento de geração de resí-

duos. Certamente, este efeito sazonal não foi levado em consideração nos dados utilizados 

aqui. 

Em relação à coleta, a frequência e a quantidade coletada, é apresentada uma síntese das 

informações no Quadro 4.38. 
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Quadro 4.38 – Características da Coleta de Resíduos Sólidos nos Municípios 

Município 

Atendimento 
Município 

(%) 
população 

total 

Atendiment
o Urbano 

(%) 

Percentual da população atendida com frequência Massa de Resíduos Coletadas (ton/ano) 

Diária 
(%) 

2 ou 3 vezes por 
semana (%) 

1 vez por 
semana (%) 

RPU RDO Total 

Amaral Ferrador - - - - - - - - 

Arambaré - - - - - - - - 

Arroio do Padre 50,75 100 0 0 100 - - 120,0 

Bagé 93 100 30 70 0 24,0 24.915,0 24.939,0 

Barão do Triunfo - - - - - - - - 

Barra do Ribeiro - - - - - - - - 

Caçapava do Sul 82,63 100 45 50 5 - - 5.510,0 

Cachoeira do Sul 95 100 40 50 10 96,0 18.472,6 18.568,6 

Camaquã 88,67 100 35 55 10 1.800,0 11.148,0 12.948,0 

Canguçu 45,99 100 20 80 0 - - 7.407,0 

Cerro Grande do Sul 45,3 75 0 100 0 4,0 728,5 732,5 

Chuvisca 33,26 100 0 45 55 - - 73,0 

Cristal 78,87 78,88 0 100 0 - - 545,3 

Dom Feliciano 23,19 100 10 80 10 2,0 960,0 962,0 

Dom Pedrito 97,6 99,41 40 60 0 720,0 7.080,0 7.800,0 

Encruzilhada do Sul 82,15 95,31 40 50 10 40,0 2.328,0 2.368,0 

Hulha Negra 48,14 100 25 50 25 - - 360,0 

Lavras do Sul 100 100 80 10 10 - - 947,0 

Pelotas 97,65 100 35 60 5 20.657,7 77.163,7 97.821,4 

Pinheiro Machado 91,98 100 75 20 5 280,0 1.822,7 2.102,7 

Piratini 75,81 100 80 20 0 - 1.440,0 1.440,0 

Santana da Boa Vista 45,17 100 100 0 0 - - - 

São Gabriel 88,99 100 40 60 0 12,0 680,0 692,0 

São Jerônimo 77,05 100 5 90 5 15.500,0 9.600,0 25.100,0 

São Lourenço do Sul 59,98 96,69 0 95 5 1.200,0 2.617,0 3.817,0 

Sentinela do Sul 91,95 100 20 75 5 3.000,0 12.393,4 15.393,4 

Tapes 100 100 87 0 13 60,0 440,0 500,0 

Turuçu 42,21 100 30 60 10 - - 3.018,0 

Fonte: SNIS RSU, 2013. Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã. RDO: resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares; RPU: 
resíduos sólidos públicos.  
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Segundo as informações da tabela acima, a maioria dos municípios apresentam um bom aten-

dimento da coleta dos resíduos sólidos na área urbana. Já quando se considera a população 

total, este índice diminui bastante, evidenciando o déficit da coleta na área rural. A análise da 

frequência de coleta mostra que, em média, cerca de 53% das coletas é realizada de 2 a 3 

vezes por semana. Depois vem a coleta diária, com uma média na volta de 35%. Por último, 

a coleta uma vez por semana, com os restantes 12%. 

A quantidade de resíduos sólidos (RSU e RPU) é proporcional à população atendida pelo ser-

viço. Assim, entre as sedes municipais pertencentes a bacia do Camaquã, destacam-se São 

Lourenço do Sul e Camaquã. 

Outro tema importante nesta temática são as informações referentes à coleta seletiva, uma 

vez que sua existência em pleno desenvolvimento traz inúmeros benefícios. Através das infor-

mações obtidas, verifica-se que 38% dos municípios realizam coleta seletiva, quase a metade 

dos municípios (48%) não tem coleta seletiva, mas para 14% dos municípios não foram obti-

dos dados. Dada a importância da coleta seletiva, em termos econômicos, sociais e ambientais, 

pouco tem-se aproveitado deste potencial nos municípios da bacia, sendo um campo vasto 

para melhoria no campo dos resíduos sólidos. Por outro lado, é importante destacar que, 

praticamente em todos os municípios, há atividade de catadores de resíduos sólidos que fazem 

a coleta seletiva de forma não institucionalizada. 

O Quadro 4.39 apresenta os prestadores de serviço de gestão dos resíduos sólidos dos muni-

cípios da bacia do Camaquã e informações sobre exportação e destinação final destes resíduos 

coletados. 
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Quadro 4.39 – Prestadores do Serviço de RSU nos municípios da bacia do Camaquã 

Município Prestador Sigla 
Exportação 
de Resíduos  

Destino do Resíduos 

Amaral Ferrador Não informado. - - Minas do Leão/RS 

Arambaré Não informado. - - Minas do Leão/RS 

Arroio do Padre Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento SMOIS Sim Candiota/RS 

Bagé Prefeitura Municipal de Bagé PM Bagé Não Aterro Sanitário Próprio 

Barão do Triunfo Não informado. - - - 

Barra do Ribeiro Não informado. - - - 

Caçapava do Sul 
Secretaria municipal dos transportes e serviços urbanos e 

interior e trânsito municipal 
SMTSUITM Sim Santa Maria/RS 

Cachoeira do Sul Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMMA Sim Minas do Leão/RS 

Camaquã Secretaria Municipal da Infraestrutura SMI Não Aterro Sanitário Próprio 

Canguçu Prefeitura Municipal de Canguçu PMCGU Sim Minas do Leão/RS 

Cerro Grande do Sul Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMAMA Sim Minas do Leão/RS 

Chuvisca Município de Chuvisca PMC Sim Minas do Leão/RS 

Cristal Secretaria de Obras e Trânsito SMOT Sim Minas do Leão/RS 

Dom Feliciano Prefeitura Municipal de Dom Feliciano PMDF Sim Minas do Leão/RS 

Dom Pedrito Prefeitura Municipal de Dom Pedrito PMDP Sim Candiota/RS 

Encruzilhada do Sul Município de Encruzilhada do Sul PMES Sim Minas do Leão/RS 

Hulha Negra Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente SDRAMA Sim Candiota/RS 

Lavras do Sul Prefeitura Municipal de Lavras do Sul SMMA Sim Santa Maria/RS 

Pelotas Prefeitura Municipal de Pelotas / Sanep PM Sim Candiota/RS 

Pinheiro Machado Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado PMPM Sim Candiota/RS 

Piratini Prefeitura Municipal de Piratini PMP Sim Minas do Leão/RS 

Santana da Boa Vista Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista PMSBV Sim Candiota/RS 

São Gabriel Prefeitura Municipal de São Gabriel PMSG Não Aterro Controlado 

São Jerônimo Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente CMMA Sim Minas do Leão/RS 

São Lourenço do Sul Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo SMOU Não Aterro Sanitário Próprio 

Sentinela do Sul Departamento de Meio Ambiente DMA Sim Minas do Leão/RS 

Tapes Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA Sim Minas do Leão/RS 

Turuçu Prefeitura Municipal de Turuçu PMT Sim Candiota/RS 

Em negrito, municípios com sede na bacia do Camaquã. Fonte: SNIS RSU, 2013 e questionários respondidos pelos municípios. 
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Verifica-se que são as Prefeituras Municipais de cada município da bacia do Camaquã, 

às responsáveis pela gestão dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Como 

pode-se observar, cerca de 45% dos municípios encaminham seus resíduos para o Aterro 

Sanitário de Minas do Leão, seguido de 24% para o Aterro Sanitário de Candiota, e 7% 

para o Aterro Sanitário de Santa Maria. Bagé (sede fora da bacia), Camaquã, e São 

Lourenço do Sul têm aterro sanitário próprios. Por fim, o município de São Gabriel (sede 

fora da bacia) é a única que ainda opera um aterro controlado na bacia, como destinação 

final para os seus resíduos. 

Os problemas relativos aos resíduos sólidos não se restringem apenas à ineficiência do 

sistema de coleta (muitas vezes causada pela deposição inadequada realizada pelos mo-

radores da bacia). A partir da análise de informações provenientes de diferentes fontes 

de informação, foi possível levantar a existência de áreas impactadas pelo manejo ina-

dequado dos resíduos sólidos nas sedes municipais de Arambaré, Cerro Grande, Dom 

Feliciano e Santana da Boa Vista. Estes são municípios onde os dados obtidos permitiram 

a identificação destes problemas, não significa que os demais municípios não os apre-

sentem. No Quadro 4.40, são apresentados estes problemas. 

Quadro 4.40 – Problemas relacionados à deposição irregular de resíduos 
sólidos 

Município Possíveis áreas de contaminação Fonte 

Arambaré 
Área de Antigo "Lixão" PMSB 

Resíduos nas ruas e em terrenos baldios PMSB 

Cerro Grande do Sul 

O Município possui um antigo lixão que se 
encontra desativado e em processo de 

recuperação 
PMGIRS 

Passivos ambientais localizados em encostas 
de morros e zonas baixas, os quais são 

utilizados como depósitos de caliça e entulhos. 
PMGIRS 

Dom Feliciano Zona rural Questionário 

Santana da Boa 
Vista 

Recuperação do “lixão” Questionário 

Problemas como o demonstrado no PMSB de Arambaré, que destaca a existência de 

resíduos nas ruas e em terrenos baldios, são mais corriqueiros e, provavelmente, acon-

tecem em boa parte dos municípios. No entanto, essa informação não está disponível 

de forma clara. Ainda, segundo o PMSB de Arambaré, já foram retiradas 380 toneladas 

de lixo, que saíram do município e foram levados pela a empresa "CRVR”. Vale destacar 

que esta é a única informação referente ao antigo “lixão”. 
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Por fim, destaca-se o fato de que algumas informações que são apresentadas em alguns 

planos municipais não são apresentadas para outros municípios. Por exemplo, segundo 

o PMGIRS de Cerro Grande do Sul, o município faz parte do Consórcio Intermunicipal 

Centro-Sul, juntamente com os municípios de Arambaré, Barra do Ribeiro, Mariana Pi-

mentel, Sentinela do Sul, Sertão Santana e Tapes. No entanto, nos PMSB dos municípios 

citados, não há nenhuma informação a esse respeito, causando dúvidas no entendi-

mento da situação real. 

Ainda, foi informalmente indicada a existência de problemas na rota dos caminhões de 

coleta de resíduo sólidos urbanos, relativos à disposição inadequada, com os consequen-

tes problemas de mau cheiro, proliferação de insetos, etc. 

4.5.4 COBERTURA DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Para mensurar a ineficiência do sistema de drenagem selecionou-se os 9 indicadores da 

base de dados do IBGE que fornecem características negativas da drenagem urbana 

(Quadro 4.41). Foram somadas as quantidades de problemas existentes, atribuindo 

uma nota de 0 a 9 para cada município. Os municípios mais problemáticos quanto à 

drenagem, segundo este índice são Pelotas (sede fora da bacia), Camaquã e Barra do 

Ribeiro (sede fora da bacia). Os que menos problemas sofrem são Amaral Ferrador, 

Arambaré, Encruzilhada do Sul (sede fora da bacia) e Pinheiro Machado (sede fora da 

bacia), com 0 pontos. 

Para mensurar as características positivas da drenagem, foram utilizados os indicadores 

e forma de pontuação apresentados no Quadro 4.41. 
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Quadro 4.41 – Indicadores de características positivas e forma de pontuação  
Indicador Forma de pontuação 

Percentual de ruas 
pavimentadas 

0,00 - sem dado; 
0,20 - até 20 % de ruas pavimentadas; 
0,40 - de 20 % a 40 % de ruas pavimentadas; 
0,60 - de 40 % a 60 % de ruas pavimentadas; 
0,80 - de 60 % a 80 % de ruas pavimentadas; 
1,00 - mais de 80 % de ruas pavimentadas. 

Percentual de ruas 
pavimentadas com 

drenagem subterrânea 

0,00 - sem dado; 
0.25 - até 25 % de ruas pavimentadas com drenagem; 
0.50 - até 50 % de ruas pavimentadas com drenagem; 
0.75 - até 75 % de ruas pavimentadas com drenagem; 
1,00 - até 100 % de ruas pavimentadas com drenagem; 

Manutenção no sistema, 
por tipo de atividade 

desenvolvida 

Devido a ter 4 sub-indicadores (ou seja, 4 tipos de atividades), a nota 
máxima é 4 sendo que cada um tem valor de 1 caso exista e 0 caso 
inexista 

Pessoal ocupado 
permanente no serviço de 
manejo de águas pluviais 

Relação “habitante/pessoal ocupado”, pontuando a nota de acordo com a 
dedicação, isto é, se é exclusiva (peso de 0,8), se é parcial (peso de 0,2). 
Para normalizar os dados, utilizou-se a seguinte fórmula: 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 4 ∗ (
𝑉𝑖 − 𝑉0

𝑉10 − 𝑉0
) 

Vi - valor do indicador (hab/pessoal ocupado); Vo - pior valor do indicador, sendo o maior valor. 
V10 - Melhor valor do indicador, sendo o menor valor. Fonte: PNSB (2008).  

O somatório das notas dos 4 indicadores citados anteriormente representa o Índice Glo-

bal positivo da condição da drenagem urbana, seu valor máximo é 10 e o número de 

pessoal ocupado tem um maior peso na análise, uma vez que representa a continuidade 

dos serviços de manutenção na rede. Os piores municípios em termos de drenagem 

urbana são: Camaquã, Cristal, Cerro Grande do Sul e Sentinela do Sul. Do outro lado, 

apresentam os melhores índices finais de drenagem, as sedes municipais de Santana da 

Boa Vista, Dom Feliciano, Amaral Ferrador e Arambaré. 

  



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

99 

4.6 Avaliação quantitativa e qualitativa das águas 

4.6.1 DISPONIBILIDADE QUANTITATIVA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Os resultados das análises são apresentados na forma de disponibilidade hídrica na rede de 

drenagem superficial e armazenada em açudes. Também, são apresentados os eventos de 

cheias e de secas na bacia do Camaquã. 

4.6.1.1 Disponibilidade hídrica na rede de drenagem superficial 

As disponibilidades hídricas superficiais são apresentadas na Figura 4.20 com os resul-

tados espacializados para as vazões com 90% de permanência (Q90). O Quadro 4.42 

apresenta uma síntese do mapa da Figura 4.20, mostrando valores de Q90 calculada 

para pontos de interesse.  

Quadro 4.42 – Valores de Q90% calculada para pontos de interesse 
UPGRH Corpo hídrico Q90% (m³/s) 

Alto Camaquã 

Arroio das Lavras a jusante Lavras do Sul 0,13 
Foz do Arroio Camaquã Chico 2,02 

Foz do Alto Rio Camaquã 10,04 

Médio Camaquã 

Arroio Sutil a jusante Dom Feliciano 1,24 

Arroio Olaria a jusante Santana da Boa Vista 0,24 
Arroio Ladrão a jusante Amaral Ferrador 1,95 

Foz do Médio Rio Camaquã 41,77 
Arroio Pantanoso a jusante da captação Canguçu 0,21 

Arroio Turuçu 

Arroio São Lourenço a jusante São Lourenço do Sul 1,17 
Arroio Turuçu jusante Turuçu 3,71 

Foz do Arroio Turuçu 4,17 

Baixo Camaquã- 
Duro 

Arroio Duro a jusante Chuvisca 0,51 

Arroio Duro a jusante Camaquã 29,71 
Rio Camaquã a jusante Cristal 45,15 

Foz do Rio Camaquã 54,73 

Arroio Velhaco 

Arroio Velhaco a jusante Cerro Grande do Sul 1,46 

Arroio Teixeira a jusante Sentinela do Sul 0,16 
Foz do Arroio Teixeira 0,57 

Foz do Arroio Capivara 1,10 
Arroio Tigre a jusante Reservatório 1,20 

Foz do Arroio Velhaco 4,22 

Legenda: 0 - 1 1,01 - 5 5,01 - 10 10,01 - 25 25,01 - 45 45,01 - 60 

Fonte: Gama Engenharia.  
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4.6.1.2 Disponibilidade hídrica armazenada em açudes 

A área irrigada com arroz no Rio Grande do Sul é suprida de água por milhares de 

pequenos e médios reservatórios construídos ao longo dos últimos 100 anos, localizados, 

em geral, no interior de suas propriedades. Anualmente, eles se enchem no inverno-

primavera, para suprir as áreas irrigadas a partir de novembro. Estimou-se um volume 

de água armazenado em açudes em cada minibacia da bacia do Camaquã. O volume total 

armazenado foi de 235,85 hm³, distribuídos na bacia de acordo com a Figura 4.21.  Estes 

volumes serão considerados como os disponíveis para o suprimento das áreas irrigadas na 

bacia, a cada ano. 

4.6.1.3 Eventos de cheias e seca na bacia 

A Figura 4.22 apresenta a totalidade de eventos registrados pelo município da bacia 

pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, dados de 1970 a 2014. Pode-se observar que a 

quantidade de registros se divide quase que igualmente entre eventos de déficit (estia-

gem e seca) e superávit hídrico (inundações, enxurradas e alagamentos), conforme pode 

ser visualizado na Figura 4.22.  

Quando analisados por UPGRH, observa-se a leve predominância à estiagem e seca em 

relação aos demais para o Alto Camaquã. Descendo a bacia, para o Médio e Baixo Ca-

maquã, esta predominância vai diminuindo levemente. Para municípios que fazem parte 

da bacia do Arroio Velhaco os eventos de déficit têm importância reduzida. Para os mu-

nicípios que fazem parte da bacia do Arroio Turuçu tanto o déficit e superávit tem im-

portância semelhante.  
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Bacia do Camaquã UPGRH Alto Camaquã 

 
 

UPGRH Médio Camaquã UPGRH Baixo Camaquã-Duro 

  
UPGRH Arroio Velhaco UPGRH Arroio Turuçu 

  
Figura 4.22 – Eventos de cheia e seca registrados na bacia do Camaquã 

(1970-2014) 

A disrupção de serviços e de infraestrutura viária na bacia devido às chuvas intensas é 

comum, causando o bloqueio de vias e desabamento de ponte. Pode-se citar como 

exemplo a queda de ponte na BR-116 em 10/03/2011 em Turuçu e São Lourenço); o 

bloqueio de acessos à BR-116 em Arambaré e desabamento de ponte em Camaquã em 

19/09/2012; a interrupção da BR-116 em Sentinela do Sul em 13/01/2014; o bloqueio 

da BR-116 em Tapes em 29/06/2014, a queda de ponte em 19/01/2015 (Tapes e Aram-

baré) e o bloqueio de pontos BR-116 em Barra do Ribeiro e Tapes em 28/05/2015. 
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4.6.1.4 Mapeamento de áreas com maiores riscos de escassez e cheias 

Índice de estiagem 

Para a determinação de áreas com maiores riscos de escassez foi utilizada uma relação 

da curva de permanência definida por: 

𝑟𝑐𝑝95 =
𝑄95

𝑄𝑚
 

Onde: 𝑄95: vazão de 95% da curva de permanência em m³/s; 𝑄𝑚: vazão média de longo 

período em m³/s. 

Esta relação indica a variação da vazão em período de estiagem em cada trecho rio. 

Quanto menor é este valor, maior é esta variação, indicando que o rio possui baixa 

capacidade de regularização natural, ou seja, maior risco de escassez. A espacialização 

do cálculo deste índice pode ser visualizada no mapa da Figura 4.23. O mapeamento 

sugere que as áreas mais altas da bacia, principalmente nos municípios de Bagé e Lavras 

do Sul, são as que possuem maior risco de estiagem, e que as áreas mais baixas da 

bacia possuem menos risco de sofrer este fenômeno. Isto é consistente, principalmente 

quando se pensa no uso intensivo das águas para irrigação na região baixa da bacia, 

pois isso não ocorreria em locais onde as estiagens são frequentes. Os problemas em 

relação à quantidade de água que ocorrem na parte baixa da bacia decorrem principal-

mente do uso intensivo da água, e não pela falta de disponibilidade natural. Alguns rios 

de cabeceira espalhados por toda a bacia geraram índices de alto risco de estiagem, 

podendo estar relacionado ao caráter intermitente de alguns desses rios, ou a distorções 

devido aos baixos valores de vazão.  
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Índice de enchente 

Para a determinação de áreas com maiores riscos de cheias, foi utilizada uma relação 

conhecida como índice de enchente, calculada através da seguinte equação: 

𝑟100 =
𝑄100

𝑄𝑚𝑐
 

Onde: 𝑄100: vazão de 100 anos de tempo de retorno em m³/s, geralmente representa o 

limite superior da faixa de inundação ribeirinha; 𝑄𝑚𝑐: vazão média de enchente em m³/s, 

representa o tempo de retorno da ordem de 2 anos, que corresponde aproximadamente 

à cota limite do leito menor de rios aluvionares. 

Esta relação indica relação de vazões entre a capacidade de escoamento do leito menor 

do rio e a capacidade de escoamento do leito limite de inundação do vale. Quanto maior 

o valor deste índice, maior o risco de cheias. A espacialização do cálculo deste índice 

pode ser visualizada no mapa da Figura 4.24. Este mapeamento indica que as áreas 

mais baixas da bacia, nas regiões dos municípios de Tapes, Arambaré, São Lourenço e 

Turuçu, são as que possuem maior risco de cheias, e que as áreas mais altas da bacia 

possuem menor risco de sofrer este fenômeno. Isto é consistente com a percepção da 

sociedade da bacia de que as áreas baixas são as que mais sofrem com as cheias. Algu-

mas distorções podem ocorrer neste tipo de análise, principalmente em rios de cabe-

ceira, onde as vazões são muito baixas. 
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4.6.2 DISPONIBILIDADE QUALITATIVA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Uma síntese da qualidade de água tendo por base as estações de monitoramento de 

qualidade de água da FEPAM, utilizando-se das classes da resolução CONAMA 357/2005, 

é apresentada na Figura 4.25. O mapa contém as frequências de ocorrência de classes 

do CONAMA nos eventos amostrais em cada seção fluvial. Da Figura 4.26 à Figura 

4.29 são apresentadas as frequências de classes do CONAMA para os parâmetros DBO, 

Oxigênio Dissolvido, coliformes termotolerantes e fósforo dissolvido.  

Pode-se observar um predomínio de águas com classes 1 e 2 em todos os pontos, a 

exceção na seção fluvial GER 50 (foz do arroio São Lourenço), onde predominam as 

classes 3 e 4. A maioria das amostras foram de águas doces, porém foram verificadas 

duas amostras no mesmo ponto, GER 50, com características de águas salobras. 

Os principais parâmetros causadores de inconformidades foram, em ordem de impor-

tância, o fósforo total, os coliformes termotolerantes, a turbidez e o oxigênio dissolvido 

(OD). No entanto, há de destacar-se que mercúrio e zinco apareceram como causadores 

de classe 3, respectivamente, em uma amostra do ponto GER 52 (na foz do arroio Ve-

lhaco, em Arambaré), e outra do ponto GER 53 (no rio Camaquã, sob a ponte da BR116, 

em Cristal). 
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A FEPAM mantém o Projeto Balneabilidade, que tem por objetivo monitorar durante o verão 

a qualidade das águas dos balneários do Rio Grande do Sul, de modo a informar à população 

sobre a situação da qualidade das águas visando condições favoráveis para o banho. Os 

parâmetros utilizados para classificação da balneabilidade são: coliformes termotolerantes 

ou Escherichia Coli.  

A análise da balneabilidade foi realizada conforme a resolução CONAMA 274/2000, a 

partir de coletas de amostras realizadas entre sexta e domingo, dias de maior frequência 

de banhistas. Segundo esta resolução, baseada principalmente nos parâmetros colifor-

mes termotolerantes ou Escherichia coli, as águas são consideradas: 

a) PRÓPRIAS – Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas 

nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver, no máximo 1.000 

coliformes termotolerantes ou 800 Escherichia coli por 100 mililitros; ou 

b) IMPRÓPRIAS – Quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas 

nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, os resultados das análises 

forem superiores a 1.000 Coliformes Termotolerantes ou 800 Escherichia coli por 

100 mililitros, ou quando o valor obtido na última amostragem for superior a 

2500 coliformes  

Decidiu-se utilizar nessa análise somente Escherichia coli, devido à maior disponibilidade 

de dados, resultando no mapa da Figura 4.30. 

Todos os 8 pontos de monitoramento foram considerados impróprios para banho em 

algum momento durante o período de tempo coberto (2003 a 2015). Com exceção dos 

pontos, BAL01 (Arambaré), BAL07 (Praia das Nereidas – São Lourenço do Sul) e BAL08 

(Praia das Ondinhas – São Lourenço do Sul), todos os demais apresentaram falta de 

balneabilidade acima de 40% do tempo, chegando a preocupantes 66,67% das vezes, 

no caso do ponto BAL04, em Tapes. 

Esta análise suporta a observação de que a qualidade das águas sofre consideravelmente 

por causa do saneamento inadequado, com o consequente lançamento de esgotos clo-

acais, sem tratamento, na drenagem dos cursos de água. 
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Figura 4.30 – Pontos de monitoramento do Projeto Balneabilidade da FEPAM 

Uma síntese dos resultados por UPGRH é apresentada a seguir, tendo por base tanto os 

resultados de monitoramento da FEPAM quanto duas campanhas de monitoramento de 

qualidade de água realizadas durante a elaboração deste plano. 

4.6.2.1 UPGRH Alto Camaquã 

A partir dos dados de qualidade de água verificou-se que os arroios Camaquã das Lavras 

e Camaquã Chico sofrem com contaminação. No primeiro caso, a razão seria a presença 

de uma DBO alta (possível criação de gado estabulado a montante da cidade de Lavras 
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do Sul), enquanto no segundo, os problemas estariam vinculados a presença de alumínio 

dissolvido e de altas concentrações de cor e turbidez. 

A contaminação urbana (esgotos domésticos, lixiviados de lixões, etc.) é encontrada nas 

águas que passam próximas às cidades. Existe indícios desta contaminação nos pontos 

GER59 (arroio das Lavras, à jusante de Lavras do Sul) e o GER60 (rio Camaquã, na foz 

do arroio João Dias, a jusante de Minas do Camaquã). Foram verificadas a ocorrência de 

Escherichia coli e fósforo total. Além disso, valores baixos de OD também foram obser-

vados. 

Confirmaram-se as observações apresentadas no trabalho de LAYBAUER e BIDONE 

(1998), sobre o Alto Camaquã, relativamente a contaminação por metais advindos das 

atividades mineradoras. Neste trabalho, é indicada a contaminação por cobre. Como 

visto, muito embora não tenha sido possível utilizar este elemento para fins de classifi-

cação do CONAMA, a sua presença é recorrente na área. Além disso, também foi verifi-

cado problemas recorrentes com alumínio dissolvido. Ressalta-se a verificação da exis-

tência de uma barragem de rejeito da mineração, que mesmo estando desativada, ainda 

parece contaminar as águas do arroio João Dias, antes da confluência com o Camaquã, 

perto de Minas do Camaquã. 

Resumindo, a região apresentou problemas relativos a metais pesados, turbidez e, em 

menor escala, eventuais contaminações urbanas e animal 

4.6.2.2 UPGRH Médio Camaquã 

Existem mais cidades nesta região do que na anterior, mas destas somente Santana da 

Boa Vista, Amaral Ferrador e Dom Feliciano, parecem estar próximas o suficiente da rede 

de drenagem do Camaquã e afluentes, para promover contaminação urbana. Isto se faz 

sentir nos pontos GER58 (rio Camaquã, ponte sobre a BR392, a jusante de Santana da 

Boa Vista), CAM06 (rio Camaquã, em Amaral Ferrador) e no GER55 (arroio Sutil na ponte 

RS354, à jusante de Dom Feliciano). Nestes pontos, principalmente nos dois primeiros, 

exigem atenção os parâmetros fósforo total, Escherichia coli, OD, DBO e turbidez. 

Como se observa no trabalho de DE SOUZA (2008), esta região é caracterizada pela 

ocupação das zonas ciliares, se destacando os municípios de Encruzilhada do Sul, Can-

guçu, e Amaral Ferrador, principalmente onde o relevo é mais plano, propiciando a ocu-

pação agrícola das margens dos cursos de água. Também foi feita menção à silvicultura 
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(eucalipto e acácia). Em vários pontos de monitoramento o problema é turbidez (GER58. 

GER 55, e CAM07), corroborando o mencionado antes. 

Com relação a metais pesados, aparece cobre de forma preocupante nos dois pontos de 

monitoramento da FEPAM (GER58 e GER55), o primeiro no rio Camaquã e o segundo no 

arroio Sutil. Também alumínio dissolvido, aparece nos 4 pontos de monitoramento da 

Campanha de Campo (CAM05, CAM06, CAM07 e CAM08). 

À jusante de Amaral Ferrador, o rio Camaquã recebe o arroio Sutil. Neste ponto (CAM08), 

o rio Camaquã aparece preponderantemente com classe 1, indicando que houve tempo 

para a autodepuração do Sutil e do Camaquã, até chegar neste ponto. 

Sumarizando, aparentemente existem problemas com as matas ciliares nas partes planas 

da região, junto aos cursos de água, com o consequente processo erosivo, e o transporte 

deste material rio abaixo (turbidez). Os problemas com metais persistem (cobre e alu-

mínio). Também foram verificados sinais de poluição urbana à jusante de alguns con-

glomerados urbanos. Ao final desta região, depois de Amaral Ferrador, o rio Camaquã 

se recupera (classe 1). 

UPGRH Baixo Camaquã-Duro 

Nesta região, o rio Camaquã segue até a sua foz na laguna dos Patos. Além da parte 

final da sub-bacia do rio Camaquã, é nesta região que fica a sub-bacia do arroio Duro. 

Esta é uma região onde preponderantemente ocorre a cultura do arroz irrigado. Em 

termos de conglomerados urbanos, tem-se somente dois de importância: a cidade de 

Cristal às margens do rio Camaquã e a cidade de Camaquã, às margens do arroio Duro. 

Primeiramente, será abordada o restante da análise do rio Camaquã, para após contem-

plar a do arroio Duro. 

O rio Camaquã, depois de recuperar-se ao final da UPGRH Médio Camaquã, ao chegar 

na cidade de Cristal, sofre contaminação por poluição urbana, resultando em águas com 

problemas de fósforo total, Escherichia coli, e DBO, conforme visto para o ponto GER53 

(rio Camaquã, em Cristal, na ponte na BR116). Neste mesmo ponto, localiza-se também 

o ponto de balneabilidade BAL02 (Cristal, Camping Municipal).  Nele, a partir de 2003, 

54 % das amostras as águas foram consideradas impróprias para o banho, reforçando 

a constatação da contaminação destas águas por esgotos domésticos. 
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Nas áreas de plantio de arroz praticamente inexistem matas ciliares, o que propicia o 

carreamento de material suspenso (turbidez). Valores altos deste parâmetro foram en-

contrados na ponte da BR116 (GER53) e no Banhado da Pacheca (GER51). É fácil de 

constatar a ocorrência de várias praias resultantes da deposição deste material erodido, 

nos dois pontos mencionados anteriormente. 

A presença de fósforo nestas áreas, levando à classe 4 em praticamente todos os pontos 

de monitoramento, com exceção do CAM10, nas proximidades da foz do rio Camaquã, 

vêm a indicar um tipo diferente de origem deste elemento. Vem a se juntar à poluição 

urbana a contaminação pelos nutrientes utilizados na cultura do arroz. Até mesmo clo-

rofila a, apareceu no ponto CAM10, indicando um aumento do grau de trofia do ambi-

ente. Continuam ocorrendo sinais de metais pesados (Zn e Cu). 

Assim, no seu caminho para a laguna dos Patos, o rio Camaquã tem problemas devido 

a passagem pela zona urbana de Cristal. Junta-se a isto, a contaminação advinda da 

lavoura do arroz (fósforo total, principalmente). 

Caso semelhante acontece com o arroio Duro. No seu curso superior, antes da barragem 

do Duro, existe o comprometimento das suas águas pela turbidez e fósforo total, prove-

niente dos impactos causados pela cultura do fumo. A maior parte da turbidez fica retida 

na barragem do Duro, aumentando a transparência das águas no seu interior. 

Apesar disso, mesmo depois da barragem, o arroio Duro continua ainda com turbidez 

acima do limite da classe 4 do CONAMA. Ao passar pela cidade de Camaquã o arroio é 

contaminado pela poluição urbana, conforme pode ser verificado pela presença de fós-

foro, coliformes termotolerantes e baixo oxigênio dissolvido. Depois disso, as suas águas 

são usadas para fins de irrigação agrícola. Dependendo da época do ano, maior ou me-

nor será a vazão remanescente, não desviada neste ponto. 

Sintetizando, as águas do arroio Duro sofrem contaminação pela atividade agrícola antes 

e depois da barragem do Duro (fumo e arroz). Junta-se a isto, a falta de mata ciliar, que 

vem ao final e ao cabo, aumentar a sua turbidez. 
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4.6.2.3 UPGRH do arroio Velhaco 

Existem duas sub-bacias nesta região: a do arroio Velhaco e a do arroio Teixeira. Nelas 

encontram-se alguns aglomerados urbanos, sendo os mais próximos da rede de drena-

gem principal (arroios Velhaco e Teixeira), as cidades de Cerro Grande do Sul e Aram-

baré, no caso do Velhaco, e Sentinela do Sul e Tapes, no caso do Teixeira. 

Abordando primeiramente sub-bacia do arroio Velhaco, verificou-se que apresenta boas 

qualidade de suas águas, até mesmo depois da cidade de Cerro Grande do Sul, com 

preponderância da classe 1 (VEL01 e VEL02). Como era de se esperar, apareceram co-

liformes na análise do segundo ponto. No entanto, verifica-se que a contaminação foi 

pequena. 

A partir daí o Velhaco percorre um longo trecho em área de diferentes tipos de culturas, 

passando para o predomínio no arroz depois da BR116. No ponto VEL03 (em Arambaré, 

à montante da cidade), já começam a aparecer sinais de comprometimento da qualidade 

das águas pela presença de matéria orgânica (DBO). Aqui aparecem metais (alumínio e 

ferro dissolvidos). 

Na foz do Velhaco, na área urbana de Arambaré, existem 3 pontos de monitoramento 

com informações complementes sobre a qualidade das águas que o arroio entrega a 

laguna dos Patos. São eles: GER52, VEL04 e BAL01. Nestes pontos constatam-se, pri-

meiramente a presença forte de contaminação urbana, em adição a causada pela orizi-

cultura à montante deste ponto. Neste caso, a classe 4 é gerada pelo fósforo total, 

turbidez, e cor. Além destes, aparecem valores expressivos de coliformes termotoleran-

tes (36,65% impróprio para banho) e oxigênio dissolvido. Também aqui aparecem me-

tais pesados: alumínio, cobre, ferro e, mesmo mercúrio. Apareceram na literatura con-

sultada alguns resultados que confirmam a ocorrência de metais no Velhaco. Não apa-

receram metais na água ou nos sedimentos, mas sim em peixes (arsênio, chumbo, cobre 

e mercúrio). Os resultados foram atribuídos, a contaminação de fertilizantes e agrotóxi-

cos (TERRA AMBIENTAL, 2012).  

Resumidamente, o Velhaco se caracteriza com um arroio de águas de boa qualidade 

(classe 1) na sua cabeceira, sendo paulatinamente contaminado por esgotos urbanos e 

drenagem agrícola no seu caminho para a laguna dos Patos. Na sua foz, dentro de 

Arambaré, aparecem metais, entre eles mercúrio, que precisam ser melhor investigados, 
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além de coliformes termotolerantes originados na carência do sistema de saneamento 

básico. 

As águas do arroio Teixeira começam com qualidade compatível com classe 1 do CO-

NAMA, mesmo o ponto de monitoramento (TEI01) estando relativamente próximo de 

Sentinela do Sul, à jusante. Depois, o arroio passa por um longo trecho em zona de 

plantio de arroz até chegar na sua foz, na zona urbana de Tapes. Constatou-se um 

comprometimento da qualidade da água, tornando-se a mesma classe 4, função de um 

valor baixo para OD. Confirma-se a contaminação por esgotos domésticos, pela verifica-

ção da balneabilidade nos dois pontos de monitoramento da FEPAM. No Camping dos 

Pinherais (BAL03), 47,24% do tempo as águas foram impróprias para banho. Já no Portal 

de Tapes (BAL04), o mesmo ocorreu em 66,67% do tempo. 

Em resumo, o comportamento do arroio Teixeira é muito similar ao do Velhaco, apre-

sentando águas classe 1 do CONAMA nas cabeceiras, e classe 4 junto a foz, sendo con-

taminado pela cultura do arroz ao longo do seu curso, e por esgotos domésticos na sua 

foz, em Tapes. 

Destaca-se o aumento da concentração de fósforo total e da cor em grande parte dos 

pontos de monitoramento da segunda campanha de campo em relação à primeira. 

4.6.2.4 UPGRH do arroio Turuçu 

Esta região compreende as sub-bacias dos arroios Turuçu e São Lourenço, sendo que a 

zona urbana do município de Turuçu pode contaminar o arroio de mesmo nome, en-

quanto o arroio São Lourenço tem a sua foz na zona urbana de São Lourenço do Sul. 

O arroio Turuçu, ao cruzar a BR116, deixa a cidade de Turuçu a montante. As análises 

realizadas nos pontos de monitoramento GER49 (arroio Turuçu, na ponte da BR116, em 

Turuçu), e TUR01 (mesmo local, Campanha de Campo), indicam águas extremamente 

contaminadas (classe 4 do CONAMA). Os principais parâmetros causadores desta situa-

ção foram fósforo total, turbidez, coliformes termotolerantes. Além desses, apresenta-

ram valores acima de classe 2, Escherichia coli, cor e OD. É clara novamente, a conta-

minação urbana e rural. Metais também foram encontrados (ferro dissolvido, alumínio 

dissolvido, e cobre). Como em outros pontos, o alumínio dissolvido aparece em níveis 

Classe 4 do CONAMA, aqui também. 
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O arroio Turuçu segue em direção a laguna dos Patos, tendo a sua foz em zona rural. 

As características das suas águas junto ao ponto TUR02, da Campanha de Campo, mos-

tram que as suas águas se recuperam em parte neste trecho, desde a BR116. No en-

tanto, cor e DBO ainda são elevadas (classe 2), além da presença de alumínio dissolvido 

em níveis classe 4, novamente.  

Tentando sumarizar, o arroio Turuçu, ao passar pela cidade de Turuçu, junto a BR116, 

tem as suas águas contaminadas por poluição urbana. Após, vai em direção a laguna 

dos Patos em zona rural, no trecho melhorando um pouco. Mesmo assim, ainda é classe 

4, um pouco antes da sua foz. 

Já o arroio São Lourenço, foi monitorado somente junto a foz (GER50), em São Lourenço 

do Sul. Lá, mais 4 pontos de balneabilidade estavam disponíveis para esta análise. Pelo 

que pode ser visto, o arroio passa por área de arroz antes de chegar na sua foz. Todos 

estes pontos de monitoramento (5) estão em área urbana. Não é de estranhar-se a 

verificação da classe 4, resultante da análise dos dados do ponto GER50. Esta classe 4 

foi causada por problemas com fósforo total e OD. Outros causadores de classe 3 foram: 

nitrogênio amoniacal, e Escherichia coli. Em duas ocasiões monitoradas pela FEPAM, no 

período analisado, suas águas tornaram-se salobras (salinidade > 0,5 0/00). Constata-

se com isso, a salinização das águas da laguna dos Patos em frente a foz do arroio São 

Lourenço. Não foram verificados, concentrações expressivas de metais, diferentemente 

dos outros corpos de água da bacia hidrográfica do Camaquã, como um todo. 

A influência do lançamento de esgotos domésticos sem tratamento, tanto no arroio São 

Lourenço, quanto diretamente na laguna dos Patos, foi verificada pelo monitoramento 

de balneabilidade realizado em 4 pontos na área (BAL05, BAL06, BAL07 e BAL08). O pior 

ponto, ocorreu na Praia da Barrinha (BAL06) onde 49,10% das vezes a água era impró-

pria para banho. 

Assim, pode-se sumarizar a situação do arroio São Lourenço, junto a foz (único local de 

monitoramento), como preocupante pela contaminação de origem urbana e rural. 

4.6.3 DISPONIBILIDADE QUANTITATIVA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

O tratamento dos dados dos poços permitiu o esboço de um mapa de vazão específica 

(capacidade específica) versus lineamentos (Figura 4.31). A análise do mapa permite 

verificar que os maiores valores de vazão específica estão situados nas UPGRHs do Baixo 
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Camaquã-Duro e Arroio Velhaco. Nessas unidades os poços captam água das rochas 

sedimentares pouco litificadas e sedimentos costeiros. Alguns poços apresentaram vazão 

específica da ordem de 0,5 a 1,5 m³/h/m na UPGRH do Médio Camaquã, em Santana 

da Boa Vista e Amaral Ferrador. Estes poços estão localizados sobre lineamentos ou 

cruzamento de lineamentos. 

Este tratamento permite avaliar a vazão extraída dos poços e a vazão específica, mas 

não fornece a disponibilidade ou recarga de água subterrânea. A recarga seria possível 

estimar se houvesse monitoramento dos poços, onde fosse possível analisar a variação 

de níveis piezométricos durante, pelo menos, um ano hidrológico.  
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A alternativa para o cálculo mais acurado das disponibilidades de água subterrânea foi 

a análise integrada de água subterrânea e água superficial. Esta análise visa inferir qual 

a quantidade de água subterrânea que é aportada para os rios da bacia e, a partir desta 

informação, estimar as disponibilidades de água subterrânea. O volume de água que é 

aportado para os rios, se analisado durante um período equivalente a um ano hidroló-

gico, pode ser entendido como a própria reserva renovável dos aquíferos locais, uma 

vez que toda a água estocada sazonalmente nos aquíferos flui e mantém os cursos de 

água, principalmente em épocas de estiagem. 

Esta análise de recarga com base nas vazões dos rios é feita através da separação de 

escoamento do hidrograma no exutório da bacia hidrográfica de interesse. Com a sepa-

ração de escoamento obtêm-se os hidrogramas correspondentes à parcela superficial e 

à parcela subterrânea da bacia hidrográfica. A integração dos volumes de água da par-

cela subterrânea ao longo de determinado período de tempo resulta na estimativa da 

reserva renovável de água subterrânea na bacia. Saliente-se que os valores de recarga 

são totais e não incrementais. O resultado desta estimativa de recarga dos aquíferos 

calculada para cada uma das UPGRH está apresentado na Quadro 4.43. O quadro tam-

bém apresenta o valor de recarga total anual estimado, considerando a área total de 

cada UPGRH, o nº de poços com dados cadastrados, as profundidades, vazões e capa-

cidades específicas máximas e mínimas desses poços. 

Quadro 4.43 – Estimativa da recarga anual dos aquíferos para os rios 

UPGRH 

Recarga anual 
estimada que 
abastece os 

rios (mm/ano) 

Recarga 
anual total 
estimada 
(m³/ano) 

Nº de 
poços 
com 

dados 

Profundi-
dade (m) 

Vazão 
(m³/h) 

Capacidade 
específica 
(m³/h/m) 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

Alto Ca-
maquã 

212 1.560.956.000 12 210 24 5 0 1 0 

Médio 
Camaquã 

242 1.729.332.000 75 230 27 38 0 7 0 

Baixo Ca-
maquã-
Duro 

219 853.662.000 33 230 15 60 1 9 0 

Arroio 
Velhaco 

109 188.897.000 62 200 24 113 1 8 0 

Arroio 
Turuçu 

111 168.276.000 9 132 45 3 2 0 0 

Fonte: Gama Engenharia. 
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O Mapa de Favorabilidade à água subterrânea (Figura 4.32), foi construído baseado no 

Mapa Hidrogeológico da bacia do Camaquã. A bacia apresenta disponibilidade e favora-

bilidade à captação de água subterrânea variando entre Baixa a Alta.  

Nas regiões onde predominam aquíferos em que a existência de água subterrânea está 

condicionada ao sistema de fraturas, as vazões são baixas, menores que 5 m³/h.  É a 

maior área dentro da bacia, 18.027 km². As recargas são baixas, estando condicionadas 

à espessuras de zonas de alteração maiores, e são menores nas áreas de rochas aflo-

rantes. A qualidade das águas é boa, estando associada à pluviosidade. Águas de baixa 

qualidade química estão associadas ao tipo de litologia. 

Na região de predomínio do Domínio das Rochas Sedimentares Gonduânicas e Sedimen-

tos Cretácicos, que ocupa 2.023 km² da bacia, a favorabilidade à captação de água 

subterrânea é de Baixa a Média. As vazões são menores que 5 m³/h. O aumento das 

vazões está associado ao sistema de fraturamento e às rochas porosas do manto de 

alteração, que irão se constituir na área de recarga dos aquíferos. A qualidade das águas 

é boa, podendo ocorrer variações associadas ao tipo de litologia. 

Na região de Domínio das Rochas Sedimentares pouco litificadas e sedimentos Costeiros 

I e II, que ocupa 3.817 km² da bacia, a favorabilidade à captação de água subterrânea 

varia de Média a Alta. Os aquíferos estão associados aos sedimentos da planície costeira, 

podendo ter vazões entre 1 e 60 m³/h, sendo que a qualidade das águas é boa a ótima. 

Qualidades ruins poderão estar associadas a áreas onde o uso de agrotóxicos se façam 

presentes.  

O Quadro 4.44 apresenta os domínios geológicos da bacia hidrográfica do Camaquã 

classificados quanto à favorabilidade à água subterrânea. 
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Quadro 4.44 – Domínios geológicos e características quanto à favorabilidade à 
água subterrânea. 
Domínios Favorabilidade Características 

Domínio das Rochas 
Gnáissicas e granitoides; 
Domínio das Rochas 
Metassedimentares e 
metabásicas; Domínio 
das rochas Vulcânicas, 
vulcanossedimentares e 
sedimentares 
associadas; Domínio das 
Rochas Sedimentares 
pouco ou nada 
deformadas. 

Baixa Estes domínios ocupam 18.027 km² da BH do 
Camaquã. Aquíferos fraturados associados a 
rochas graníticas, sedimentares metamorfisadas 
(xistos, mármores e quartzitos), sedimentares 
muito litificadas e deformadas, 
vulcanossedimentares, vulcânicas ácidas e 
sedimentares pouco deformadas. São aquíferos 
que a existência de água subterrânea está 
condicionada ao sistema de fraturas. As vazões dos 
poços são baixas, < 5 m³/h. Vazões maiores estão 
associadas à sistema de fraturas intenso e 
cruzamento de fraturas. Qualidade hidroquímica 
boa, associada à pluviosidade, podendo ocorrer 
águas de baixa qualidade condicionadas ao tipo de 
litologia. 

Domínio das Rochas 
Sedimentares 
Gonduânicas e 
sedimentos Cretácicos 

Baixa a Média Ocupa 2023 km² da BH do Camaquã. Ocorre em 
locais isolados dentro da Bacia. A produtividade 
dos poços está associada ao sistema de 
fraturamento das rochas. O aumento da 
produtividade está associado com as rochas 
porosas do manto de intemperismo, que se 
constituem em um aquífero livre. As vazões dos 
poços são < 5 m³/h. Vazões maiores estão 
associadas ao sistema de fraturamento e às rochas 
porosas sobrepostas que se constituem em áreas 
de recarga. A qualidade hidroquímica é boa, 
podendo ocorrer águas de baixa qualidade, 
principalmente nas áreas que utilizam fertilizantes. 

Domínio das Rochas 
Sedimentares pouco 
Litificadas e Sedimentos 
Costeiros I e II 

Média a Alta Ocupa 3817 km² da BH do Camaquã. Aquíferos 
sedimentares pouco litificados ou inconsolidados. 
Estão associados aos sedimentos da planície 
costeira. Vazões dos poços entre 1 e 60 m³/h, as 
capacidades específicas podem atingir 8,6 m³/h/m. 
Qualidade hidroquímica boa a ótima. 
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4.6.4 DISPONIBILIDADE QUALITATIVA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os resultados qualitativos das águas subterrâneas na bacia do rio Camaquã, baseado 

em um número não muito grande de análises químicas e, muitas delas, incompletas, 

permitiu, através da construção de Diagramas de Piper, classificar as águas subterrâneas 

nas UPGRHs, resultando na Quadro 4.45.  

Há um predomínio das águas bicarbonatadas sódicas, seguida das bicarbonatadas cálci-

cas, havendo a influência das cloretadas cálcicas e sódicas. 

Os teores de Sódio na bacia se apresentaram mais elevados na UPGRH do Baixo Cama-

quã e Arroio Velhaco, isto é relacionado ao tipo de rocha sedimentar e aos sedimentos 

costeiros. O aumento do teor de Sódio não compromete a sua qualidade para consumo 

humano, o que pode ocorrer é alteração de sabor. O fato das águas serem bicarbonata-

das poderá, também, promover alteração de sabor. 

Quadro 4.45 – Classificação das águas subterrâneas por UPGRH 

UPGRH 
Nº de 
poços 

Classificação das 
águas 

Tipo de rocha predominante 

Alto Camaquã 12 Bicarbonáticas cálcicas Rochas gnáissicas e granitóides 

Médio Camaquã 75 Bicarbonáticas cálcicas Rochas gnáissicas e granitóides 

Baixo Camaquã-Duro 33 Bicarbonáticas sódicas 
Rochas sedimentares pouco litificadas e 

sedimentos costeiros 

Arroio Velhaco 62 
Bicarbonáticas sódicas e 

cloretadas 
Rochas sedimentares pouco litificadas e 

sedimentos costeiros 

Arroio Turuçu 1 Bicarbonáticas cálcicas Rochas gnáissicas e granitóides 

Fonte: Gama Engenharia. 
 

O teor de Potássio nas águas subterrâneas é mais elevado nas UPGRH do Médio Cama-

quã, Baixo Camaquã e Arroio Turuçu. O que se constata é que a ocorrência está relaci-

onada às áreas de cultivo onde há uso de fertilizantes. Nestas áreas, o parâmetro Po-

tássio deve ser analisado, quando se tem a intenção de utilizar água subterrânea para 

consumo humano. 

Há a ocorrência de Fluoretos nas águas subterrâneas na UPGRH do Baixo Camaquã. Mas 

são ocorrências isoladas, em alguns poços, que provavelmente são relacionadas ao tipo 

de rocha granítica ocorrente. O teor de Fluoreto nas águas subterrâneas pode ser impe-

ditivo para o consumo humano. É importante que as análises químicas de água de poços 

nas áreas de ocorrência de rochas graníticas, quando para consumo humano, contem-

plem a análise de Fluoretos, pois o teor máximo permitido para consumo é 1,5 mg/L.  
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De modo geral, as águas subterrâneas podem ser utilizadas para abastecimento hu-

mano. Para irrigação, a qualidade não é ruim, podendo ocorrer problemas nas UPGRH 

do Baixo Camaquã e Arroio Velhaco, relacionados aos teores de Sódio.  

4.7 Usos da água 

Para estimativa da demanda de água na bacia do rio Camaquã foram considerados os 

usos consuntivos principais, que englobam o abastecimento humano, a dessedentação 

animal, o uso industrial e a irrigação, além de usos não consuntivos, como geração de 

energia elétrica, pesca e navegação. Foram utilizados os dados cadastrais, recebidos do 

Comitê de Gerenciamento e oriundos de dois bancos de dados do Departamento de 

Recursos Hídricos do Estado e os dados de captação da Companhia Rio-grandense de 

Saneamento (CORSAN), e utilizados os dados secundários existentes em fontes como o 

Instituto Rio-grandense do Arroz (IRGA), e a Federação das Indústrias do Rio Grande do 

Sul (FIERGS). 

4.7.1 IRRIGAÇÃO 

A irrigação na bacia é predominantemente vinculada ao arroz irrigado por inundação. As 

áreas irrigadas são apresentadas tendo por base os levantamentos dos Censos Agrope-

cuários do IBGE de 1970 até 1995, sem identificação de cultura. A partir da safra 

2000/2001 até a safra 2014/2015 são dados do IRGA que correspondem a arroz irrigado 

por inundação. Apesar de haver informações de existência de outros tipos de culturas 

irrigadas na bacia que não o arroz, as séries não mostram alterações bruscas entre 1995 

e 2001, quando se passa da base do IBGE para a do IRGA. É uma indicação de que as 

demais culturas irrigadas ocupam áreas bem menos expressivas que o arroz, algo ob-

servável localmente na bacia. Portanto, estes valores são atribuídos unicamente às áreas 

de arroz irrigado, informação apresentada pelo IRGA. 

Foram estimadas as áreas irrigadas nos municípios que parcialmente se inserem na bacia 

do Camaquã no ano de 2015, considerando a proporção da área municipal dentro da 

bacia e a proporção do volume de água outorgado em cada um deles, de acordo com 

as informações sobre outorgas de direitos de uso de água do DRH/SEMA. 

Para calcular a demanda de água para a cultura de arroz em cada município, partiu-se 

da estimativa de demanda hídrica informada nas outorgas. Para as demais culturas irri-

gadas (soja, milho, fumo, etc.) o Sistema de Informação, Cidadania e Ambiente (ICA) 
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da SEMA disponibiliza o Cadastro Estadual de Usuários de Água (CEUSA) onde foram 

obtidas as declarações de uso de água para irrigação nos municípios, nas parcelas dentro 

da bacia do Camaquã. Dois tipos de irrigação são declarados: superficial, que foi atribu-

ída ao arroz, e irrigação por aspersão/localizada que foi atribuída às demais culturas 

irrigadas.  

Com base nestas informações a seguinte abordagem foi adotada: 

1. Foi obtida a relação entre as vazões declaradas para irrigação das demais culturas 

(irrigação por aspersão/localizada) e as vazões declaradas para irrigação do arroz 

(irrigação superficial);  

2. Este percentual foi aplicado para estimar a demanda hídrica das demais culturas, 

tendo por referência a demanda hídrica do arroz. 

O Quadro 4.46 apresenta as demandas hídricas para irrigação no território que cada 

município tem na bacia do Camaquã. Os municípios da bacia sem irrigação foram omiti-

dos4. Nota-se que a irrigação de outras culturas além do arroz é pouco expressiva, da 

ordem de 4% do total.  

Quadro 4.46 – Demandas hídricas de irrigação nas parcelas dentro da bacia do 
Camaquã de cada município (m³/s) 

Municípios 
Demandas hídrica de 

irrigação do arroz 

Demanda hídrica de 
irrigação outras 

culturas 

Demandas hídricas 
totais de irrigação 

Amaral Ferrador 0,37 0,027 0,40 

Arambaré 17,27 - 17,27 

Barão do Triunfo 0,05 0,048 0,10 

Barra do Ribeiro 0,46 0,465 0,93 

Caçapava do Sul 1,10 0,027 1,13 

Camaquã 42,96 0,133 43,09 

Canguçu 0,66 0,661 1,32 

Cerro Grande do Sul 0,58 0,127 0,71 

Cristal 6,76 0,323 7,08 

Dom Feliciano 0,02 0,004 0,03 

Encruzilhada do Sul 1,09 0,311 1,40 

Lavras do Sul 0,02 0,018 0,04 

São Lourenço Sul 12,00 0,343 12,34 

Sentinela do Sul 1,99 0,012 2,00 

                                            

 

4 Municípios como Dom Pedrito e Bagé, entre outros, têm grandes áreas irrigadas, porém fora da 
bacia. 
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Municípios 
Demandas hídrica de 

irrigação do arroz 

Demanda hídrica de 
irrigação outras 

culturas 

Demandas hídricas 
totais de irrigação 

Tapes 17,32 0,117 17,44 

Turuçu 1,01 1,008 2,02 

TOTAL 103,7 3,622 107,3 

Fonte: Cadastro Estadual de Usuários de Água. 

4.7.2 ABASTECIMENTO URBANO 

Foram utilizados os Censos Demográficos e as Contagens Populacionais nas sedes mu-

nicipais que captam água para abastecimento nos cursos d’água da bacia do Camaquã 

para estimar a população urbana em 2015. Para estimar a demanda hídrica da população 

urbana foram adotados os valores por habitante de acordo com o porte da cidade que 

estão apresentados no Quadro 4.47. As populações e as demandas hídricas estão apre-

sentadas no Quadro 4.48. Os municípios que não captam água para abastecimento 

urbano dentro da bacia do Camaquã foram omitidos. 

Quadro 4.47 – Demanda hídrica por habitante 
População Demanda Unidade 

Entre 10.000 e 100.000 hab. 233 
Litros/hab/dia 

Abaixo de 10.000 hab. 203 

Fonte: ANA, 2004. 
 

Quadro 4.48 – Projeção da população e das demandas hídricas para as cidades 
na bacia do Camaquã 

Sedes municipais 
População 

urbana 
Demanda 

hídrica (m³/s) 

Amaral Ferrador 2.421 0,009 

Arambaré 3.441 0,012 

Camaquã 52.478 0,212 

Canguçu 21.484 0,087 

Cerro Grande do Sul 3.706 0,013 

Chuvisca 329 0,001 

Cristal 4.300 0,015 

Dom Feliciano 4.064 0,014 

Lavras do Sul 4.729 0,017 

Santana da Boa Vista 3.810 0,013 

São Lourenço do Sul 25.254 0,102 

Sentinela do Sul 1.711 0,006 

Tapes 16.080 0,065 

Turuçu 1.417 0,005 

TOTAL 145.226 0,572 

Fonte: Gama Engenharia 
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4.7.3 ABASTECIMENTO RURAL 

O parâmetro de demanda rural utilizado foi de 125 litros per capita por dia. A população 

rural de cada município em 2015 foi estimada a partir de Censos Demográficos e Conta-

gens Populacionais. A transformação da demanda em vazão também considerou um 

tempo de bombeamento de 16 horas diárias. Os valores são apresentados no Quadro 

4.49. 

Quadro 4.49 – População rural e suas demandas hídricas na bacia do Camaquã 

Município 
População 

rural 
Demanda hídrica 

(m³/s) 

Amaral Ferrador 4.417 0,0096 

Arambaré 689 0,0015 

Arroio do Padre 1.051 0,0023 

Bagé 9.565 0,0208 

Barão do Triunfo 1.425 0,0031 

Barra do Ribeiro 219 0,0005 

Caçapava do Sul 1.747 0,0038 

Cachoeira do Sul 63 0,0001 

Camaquã 11.289 0,0245 

Canguçu 21.736 0,0472 

Cerro Grande do Sul 8.128 0,0176 

Chuvisca 4.546 0,0099 

Cristal 3.839 0,0083 

Dom Feliciano 7.940 0,0172 

Dom Pedrito 202 0,0004 

Encruzilhada do Sul 3.748 0,0081 

Hulha Negra 343 0,0007 

Lavras do Sul 1.363 0,0030 

Pelotas 2.038 0,0044 

Pinheiro Machado 1.307 0,0028 

Piratini 3.227 0,0070 

Santana da Boa Vista 3.479 0,0076 

São Gabriel 8 0,0000 

São Jerônimo 618 0,0013 

São Lourenço do Sul 16.659 0,0362 

Sentinela do Sul 2.630 0,0057 

Tapes 1.362 0,0030 

Turuçu 796 0,0017 

TOTAL 114.434 0,2483 

Fonte: Gama Engenharia 

4.7.4 DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 

Para a estimativa dos rebanhos animais em 2015 foram usadas as informações dos le-

vantamentos anuais municipais do IBGE de 1974 a 2014. Foram considerados os reba-

nhos de bovinos, bubalinos, de ovinos, caprinos, equinos, suínos e galináceos. Tendo 

por base os Bovinos Equivalentes de Demanda Hídrica Animal – BEDA, que estimam o 

consumo de água de cada animal, apresentados no Quadro 4.50, foram projetadas as 
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demandas hídricas dos animais na bacia, por município, que são apresentadas no Qua-

dro 4.51. 

Quadro 4.50 – Bovinos equivalentes de demanda hídrica animal 
Rebanho BEDA Demanda (l/dia) 

Bovino e Bubalino 1,00 50 

Equino 1,00 50,0 

Suíno 0,250 13 

Ovino e Caprino 0,200 10 

Galináceo 0,007 0,35 

Fonte: SUDENE/PLIRHINE, 1980. 

 Quadro 4.51 – Demandas hídricas animais por município (m3/s) 

Município 
Demandas hídricas 

(m³/s) 

Amaral Ferrador 0,014 

Arambaré 0,013 

Arroio do Padre 0,002 

Bagé 0,098 

Barão do Triunfo 0,002 

Barra do Ribeiro 0,001 

Caçapava do Sul 0,042 

Cachoeira do Sul 0,001 

Camaquã 0,044 

Canguçu 0,072 

Cerro Grande do Sul 0,005 

Chuvisca 0,006 

Cristal 0,019 

Dom Feliciano 0,026 

Dom Pedrito 0,014 

Encruzilhada do Sul 0,054 

Hulha Negra 0,005 

Lavras do Sul 0,064 

Pelotas 0,004 

Pinheiro Machado 0,061 

Piratini 0,061 

Santana da Boa Vista 0,039 

São Gabriel 0,000 

São Jerônimo 0,003 

São Lourenço do Sul 0,058 

Sentinela do Sul 0,004 

Tapes 0,013 

Turuçu 0,003 

TOTAL 0,730 

Fonte: Gama Engenharia.  
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4.7.5 DEMANDA INDUSTRIAL 

Para estimar o uso de água industrial na bacia do rio Camaquã obteve-se junto à FIERGS 

o cadastro de indústrias por município. A estimativa do uso industrial foi realizada a partir 

da adoção de um coeficiente em m³ de água captada para cada US$ gerado pela pro-

dução industrial (ano base 2000), de acordo com a metodologia adotada pelo ONS/ANA. 

A atividade de mineração, que tem importância principalmente para os municípios de 

Hulha Negra e Caçapava do Sul, está inserida no cadastro da indústria.  

Para estimar o valor da produção industrial, foi utilizada a relação entre o número de 

funcionários de cada empresa e o total de funcionários das empresas por município. Essa 

relação foi aplicada no PIB industrial municipal expresso em US$ do ano de 2000, sendo 

essa informação obtida junto ao IPEA. Cada empresa foi classificada, de acordo com a 

codificação expressa no cadastro da FIERGS, em um dos setores adotados pela meto-

dologia da ANA. Cada empresa foi localizada e identificada a UGPRH correspondente. A 

partir da localização das empresas foi possível dividir o número de empregos industriais 

em cada UGPRH. A partir da ponderação do PIB por emprego, fez-se a alocação do PIB 

por UGPRH, seguindo-se a compatibilização da codificação da atividade industrial por 

parte da FIERGS com os setores industriais sugeridos pela metodologia da ONS/ANA, o 

que permitiu a estimativa da demanda para cada UGPRH. 

A exceção dessa metodologia é a construção civil, para qual foi adotado um valor de 

0,0153 m³/homem/hora, sendo esse índice retirado do estudo Consumo de Água nos 

Canteiros, publicado na Revista Sustentabilidade de 24 de março de 2008. Para trans-

formar os volumes em vazão, foram consideradas 52 semanas por ano, 44 horas sema-

nais de retirada de água (8.236.800 segundos anuais). O Quadro 4.52 apresenta as 

vazões calculadas. 
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Quadro 4.52 – Vazão estimada para atendimento da demanda industrial 

Município 
Demanda hídricas 

(m³/s) 

São Lourenço do Sul 0,030619 

Cerro Grande do Sul 0,008342 

Sentinela do Sul 0,005243 

Camaquã 0,292506 

Cristal 0,000553 

Canguçu 0,047617 

Encruzilhada do Sul 0,090387 

Total 0,475267 

Fonte: Gama Engenharia.  

4.8 Balanço entre as disponibilidades e demandas hídricas avaliadas 

A cena atual a ser considerada no balanço hídrico é o ano de 2015. As estimativas de 

demandas hídricas nesta cena foram confrontadas com as disponibilidades hídricas su-

perficiais. Neste diagnóstico será adotada a vazão de referência com permanência de 

90% (Q90). Ou seja, supôs-se que em todas as seções fluviais da rede de drenagem da 

bacia do Camaquã ocorresse simultaneamente esta vazão, caracterizando uma estiagem 

que é superada em gravidade em apenas 10% dos eventos hidrológicos gerados pelo 

modelo. Sendo assim, haveria garantia de que em 90% dos eventos hidrológicos ocor-

reriam situações menos graves em termos de suprimento hídrico às demandas atuais. 

Também foi necessário considerar o efeito de regularização proporcionado pela barra-

gem do arroio Duro, que modifica as condições de vazão mínima à jusante da mesma. 

A descarga máxima regularizada na barragem é de 28 m³/s, valor acrescido à jusante 

do reservatório à disponibilidade de Q90%. 

Para a alocação das demandas ao longo da bacia hidrográfica, os setores de abasteci-

mento urbano e uso industrial foram agrupados e a inserção dos dados na bacia será 

feita de forma conjunta, alocando-os junto às sedes municipais, assim como a desse-

dentação animal e o consumo da população rural, onde se considerou a hipótese de que 

exista uma retirada distribuída ao longo de cada município. O setor de irrigação foi ana-

lisado separadamente, baseando-se no cadastro de outorgas do Departamento de Re-

cursos Hídricos (DRH). 
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O balanço hídrico é representado por um Índice de Comprometimento Hídrico (ICH) que 

calcula o percentual da disponibilidade hídrica comprometida com o suprimento às de-

mandas, em cada seção fluvial. Como ilustração do balanço hídrico realizado, são apre-

sentadas as seguintes figuras: 

 Figura 4.33 – Balanço hídrico, cena atual, 2015: apresentando os resultados por 

trecho de rio, e as cores representam o quanto a demanda hídrica até aquela 

seção representa da vazão Q90% adotada como referência. Nesta figura se des-

taca a situação crítica da UPGRH do Arroio Velhaco; alguns rios já apresentam 

comprometimento importante na UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, mas, em ter-

mos gerais, os problemas de balanço são localizados, não sendo considerada a 

UPGRH do Arroio Velhaco; 

 Figura 4.34 – Atendimento às demandas, cena atual, 2015 (Q90%): apresentado os 

resultados do balanço hídrico por célula, nas quais as cores representam a situação 

de acordo com a gravidade, indo de vermelho a amarelo e a verde, significando, no 

caso da irrigação o atendimento de menos de 50% da demanda, entre 50% e 90% 

da demanda, e entre 90% a 100% da demanda, respectivamente. 
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O Quadro 4.53 apresenta o balanço hídrico em pontos de interesse. As cores dos qua-

dros são equivalentes às cores representadas nos mapas de balanço hídrico, de modo 

que a metodologia para sua obtenção é a mesma em relação aos mapas.  

Quadro 4.53 – Balanço Hídrico nos pontos de interesse 

UPGRH Corpo hídrico 
Q90% 
(m³/s) 

Vazão 
remanescente 

(m³/s) 
ICH 

Alto 
Camaquã 

Arroio das Lavras a jusante Lavras do Sul 0,13 0,10 26,3% 

Foz do Arroio Camaquã Chico 2,02 1,93 4,2% 

Foz do Alto Rio Camaquã 10,04 9,16 8,8% 

Médio 
Camaquã 

Arroio Sutil a jusante Dom Feliciano 1,24 1,21 2,6% 

Arroio Olaria a jusante Santana da Boa Vista 0,24 0,23 6,4% 

Arroio Ladrão a jusante Amaral Ferrador 1,95 1,89 3,2% 

Foz do Médio Rio Camaquã 41,77 37,61 10,0% 

Arroio Pantanoso a jusante da captação Canguçu 0,21 0,09 55,3% 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Arroio Duro a jusante Chuvisca 0,51 0,50 1,2% 

Arroio Duro a jusante Camaquã 29,71 6,03 79,7% 

Rio Camaquã a jusante Cristal 45,15 40,32 10,7% 

Foz do Rio Camaquã 54,73 40,08 26,8% 

Arroio 
Velhaco 

Arroio Velhaco a jusante Cerro Grande do Sul 1,46 1,23 15,4% 

Arroio Teixeira a jusante Sentinela do Sul 0,16 0,06 61,6% 

Foz do Arroio Teixeira 0,57 0,12 79,8% 

Foz do Arroio Capivara 1,10 0,16 85,6% 

Arroio Tigre a jusante Reservatório 1,20 0,61 49,0% 

Foz do Arroio Velhaco 4,22 1,16 72,5% 

Arroio 
Turuçu 

Arroio São Lourenço a jusante São Lourenço do Sul 1,17 0,87 25,2% 

Arroio Turuçu jusante Turuçu 3,71 2,55 31,3% 

Foz do Arroio Turuçu 4,17 1,85 55,6% 

Legenda: 
Vazão 

remanescente (m³/s) 
0 - 1 1,01 - 5 5,01 - 10 10,01 - 25 25,01 - 45 45,01 - 60 

       

ICH 0% - 5% 5,01% - 10% 10,01% - 25% 25,01% - 50% 50,01% - 75% 75% - 99% 
       

Diagnóstico Insignificante Muito Confortável Confortável Alerta Preocupante Crítico 

Fonte: Gama Engenharia.   
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4.9 Análise integrada  

O diagnóstico integrado e contextualizado, a seguir apresentado, considera os diagnós-

ticos dos meios físico, biótico, socioeconômico e cultural e repercute os resultados dos 

balanços hídricos em quantidade e em qualidade na cena atual. Também, realiza o con-

fronto entre estas informações, elaboradas pelo meio técnico, com as percepções do 

meio social, obtidas nas Reuniões Técnicas. Importante ressaltar que estas Reuniões 

Técnicas Municipais foram planejadas como parte da estratégia de mobilização da soci-

edade para elaboração desse Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã, definida pelo 

próprio Comitê, que tomou a si a responsabilidade e protagonismo neste processo.  

Este diagnóstico sintetiza a situação atual da bacia hidrográfica do Camaquã e de seu 

meio hídrico, dando especial destaque às questões de disponibilidades e demandas, em 

quantidade e em qualidade. Elabora de forma sucinta uma análise retrospectiva e uma 

avaliação da conjuntura atual, que serão úteis tanto para este diagnóstico quanto para 

a elaboração de cenários, a ser realizada na próxima fase. Esta análise permite a identi-

ficação dos principais problemas e conflitos de uso de água, com suas localizações, 

abrangências e intensidades. E as respostas que têm sido implementadas para as suas 

superações. Também, tendo em vista a próxima fase, na qual serão elaborados cenários 

futuros de desenvolvimento para apoio à elaboração do plano de recursos hídricos da 

bacia hidrográfica do Camaquã, são prospectadas as perspectivas regionais e, como 

consequência, as vulnerabilidades em relação aos recursos hídricos e suas consequên-

cias e, como decorrência, propostas prioridades de ação. 

4.9.1 USOS DE ÁGUA 

De acordo com os resultados apresentados no Capítulo 4.7, a irrigação é o uso principal 

da água na bacia em volume, seguindo o uso para criação animal, para abastecimento 

humano e para abastecimento rural. O maior uso de água ocorre na UPGRH do Baixo 

Camaquã-Duro, seguindo a do Arroio Velhaco e do Arroio Turuçu, todas na Região Ho-

mogênea quanto aos preceitos do Gerenciamento de Recursos Hídricos (RHGRH) das 

Terras Baixas. De forma menos expressiva estão as demandas na UPGRH do Médio Ca-

maquã, que se encontra dividida entre as RHGRH da Campanha e da Escarpa Oriental. 

A UPGRH com menos demanda é a do Alto Camaquã, totalmente inserida na RHGRH da 

Campanha. 
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Desta forma se pode afirmar que os usos de água se reduzem quando se passa da 

RHGRH das Terras Baixas para a da Campanha. A RHGRH Litorânea é um caso particular 

no qual a maioria dos usos se refere ao abastecimento de cidades litorâneas (Tapes, 

Arambaré e São Lourenço) e que pode ser suprido pela Laguna dos Patos e, desta forma, 

não apresenta maiores riscos de desabastecimento. 

4.9.2 BALANÇO HÍDRICO QUANTITATIVO 

O balanço hídrico apresentado considerando a cena atual (2015) foi resumido no Qua-

dro 5.3. Ele será interpretado em cada UPGRH. 

4.9.2.1 UPGRHs do Alto e Médio Camaquã 

Pela escala adotada verifica-se que nas UPGRH do Alto e Médio Camaquã o balanço 

hídrico se encontra geralmente nas categorias muito confortável ou confortável. A exce-

ção ocorre em uma seção no Alto Camaquã, no arroio Camaquã das Lavras a jusante da 

cidade de Lavras do Sul, que se encontra na categoria Alerta, e no Médio Camaquã, no 

arroio Pantanoso, a jusante da cidade de Canguçu, que se encontra na categoria Crítica. 

Estes resultados sugerem a necessidade de aumento das disponibilidades nestes arroios, 

sendo que a construção de reservatórios de regularização seria uma solução possível. 

Contudo, considerando a inexistência de dados fluviométricos nestes arroios, e inexis-

tindo informações sobre dificuldades de abastecimento dessas cidades, seria conveni-

ente a instalação de postos fluviométricos nessas seções para confirmar os problemas 

de balanço hídrico apresentados. 

4.9.2.2 UPGRH do Baixo Camaquã-Duro 

Nesta UPGRH se verifica o efeito do uso de água na irrigação do arroz. O arroio Duro 

apresenta balanço na categoria Muito Confortável a montante das áreas irrigadas, em 

Chuvisca; mas a jusante da cidade de Camaquã, após a captação do sistema de irrigação 

do Duro, a categoria passa a ser Muito Crítica. O mesmo ocorre com o rio Camaquã: na 

seção após a cidade de Cristal a categoria do balanço hídrico é Normal; na sua foz, após 

passar por trecho onde ocorrem captações para irrigação, a categoria passa a ser de 

Alerta.  

No caso do arroio Duro já existe o reservatório de regularização cujo propósito é exata-

mente suprir as demandas da área irrigada no seu sistema de irrigação. Portanto, não 
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havendo demandas mais expressivas que não a que já é suprida a jusante, e já ocor-

rendo a regularização de suas vazões, não existem intervenções disponíveis ou neces-

sárias para melhoria do balanço hídrico. De todo modo, existe o indicativo de que a área 

irrigada não deve ser incrementada a partir da captação neste manancial. 

No rio Camaquã, em sua passagem por esta UPGRH, existe o alerta na sua foz, mas sem 

usos expressivos nesta região, atual ou futuramente. Portanto, não existem demandas 

de melhoria do balanço hídrico, por ser desnecessária, atual ou em futuro previsível. 

4.9.2.3 UPGRH do Arroio Velhaco 

Nesta UPGRH ocorrem os principais problemas de balanço hídrico da bacia do Camaquã. 

A única categoria Normal é encontrada no arroio Velhaco, a jusante da cidade de Cerro 

Grande do Sul. A partir dela, onde é iniciada a área irrigada, as categorias vão de Alerta, 

no arroio Tigre a jusante do reservatório, a muito crítica, nos arroios Teixeira, a jusante 

de Sentinela do Sul, e Capivara, em sua foz. Na foz do arroio Velhaco, após a passagem 

pela área de irrigação, a categoria é crítica.  

Esta UPGRH demanda adequação de seu balanço hídrico especialmente na bacia do 

arroio Velhaco devido aos conflitos já existentes de uso de água. O Canal da Costa Doce 

é uma das soluções que busca esta adequação, além da barragem a montante de Cerro 

Grande do Sul. Nos arroios Teixeira e Capivara apenas o prognóstico da evolução das 

demandas poderá indicar a necessidade de intervenções. 

4.9.2.4 UPGRH do arroio Turuçu 

Nesta UPGRH as categorias de balanço hídrico se encontram entre Alerta e Crítica. Es-

pecialmente no arroio Turuçu o prognóstico deverá avaliar a evolução das demandas e 

a necessidade de intervenção. 
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4.9.3 QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

Como mostrou a Figura 4.25 tendo por base a rede de monitoramento da qualidade 

de água da FEPAM na bacia, a qualidade é excelente (Classe 1) a boa (Classe 2) na 

maior parte das amostras nas UPGRHs do Alto e Médio Camaquã. Na medida em que se 

atinge as partes mais a jusante da bacia a qualidade piora. No arroio Sutil, na ponte da 

BR 354, já quase se chegando à UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, embora na maior parte 

das amostras a qualidade continuei excelente (Classe 1) e boa (Classe 2), um número 

considerável foi encontrado na Classe 4, que havia aparecido timidamente nas amostras 

a montante. Continuando no rio Camaquã, nos postos de Cristal e na balsa da Pacheca 

permanece a qualidade ser excelente e boa na maior arte das amostras, embora sejam 

expressivas as com qualidade ruim (Classe 4), embora nem tanto quanto no posto do 

arroio Sutil. 

A qualidade se torna mais comprometida no arroio São Lourenço, em que quase metade 

das amostras apresenta qualidade ruim (Classe 4). No arroio Turuçu, na ponte da BR 

116, metade das amostras apresentaram qualidade bia (Classe 2) e na foz do arroio 

Velhaco, em Arambaré, as amostras quase que se dividem entre as quatro classes de 

água doce que não sejam a Especial. 

Os problemas de qualidade observados nestas amostras estão mais vinculados aos teo-

res de fósforo e de coliformes termotolerantes, como é mostrado na Figura 4.26 até a 

Figura 4.29. No primeiro caso os teores podem ser originados tanto pela presença de 

fósforo no solo, de forma natural, quanto pelo resíduo de fertilizantes aplicados na la-

voura. O segundo teor, de coliformes termotolerantes, são originados tanto nos esgotos 

domésticos não tratados, especialmente os oriundos das cidades, quanto da criação de 

animais. 

Duas campanhas de amostragem em seções fluviais em maior número do que as ope-

radas pela FEPAM confirmaram de certa maneira estes resultados, apresentando, porém, 

algumas discrepâncias pontuais. A principal ocorre no arroio Camaquã das Lavras, no 

balneário da cidade de Lavras do Sul e onde também é realizada a captação de água da 

CORSAN para abastecimento. Foram encontrados teores altos de DBO que no momento 

das amostragens tornavam as águas inadequadas para as finalidades mencionadas. In-

formações indicaram a possível presença de gado confinado a montante como causa 
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deste problema, um problema de fácil solução, por meio de compostagem, que tem 

como vantagem adicional a produção de fertilizante e húmus.   

De tratamento mais difícil são os metais e a turbidez. Os primeiros por serem oriundos 

das barragens de rejeito das antigas minas, especialmente no arroio João Dias, perto 

das Minas de Camaquã. O segundo por ser de origem difusa, proveniente do mal-uso do 

solo, outro problema de toda a bacia.  

Apesar destes problemas, se pode afirmar que os problemas de poluição da bacia do 

Camaquã são relativamente fáceis de mitigação por meio da implementação dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico, e com a adoção de boas práticas do meio rural. Estas 

medidas reduzirão os teores de DBO, Coliformes Termotolerantes e de Turbidez nas 

águas da bacia. Quanto a redução de metais como Cobre e Alumínio, a dificuldade é 

maior, devido a origem dos mesmos poder ser tanto as barragens de rejeitos das minas 

de cobre, quanto a condição natural do solo. 

4.9.4 QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Na bacia do rio Camaquã há um predomínio das águas bicarbonatadas sódicas, seguida 

das bicarbonatadas cálcicas, havendo a influência das cloretadas cálcicas e sódicas. O 

fato das águas serem bicarbonatadas poderá promover alteração de sabor. 

De modo geral, as águas subterrâneas da bacia do rio Camaquã podem ser utilizadas 

para abastecimento humano e irrigação.  

4.9.5 AVALIAÇÃO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS 

As vocações econômicas regionais serão a seguir avaliadas buscando considerar as pos-

síveis tendências de ocupação para, em decorrência delas, serem propostas abordagens 

para o Gerenciamento de Recursos Hídricos, em item posterior. 

Para tanto serão consideradas as Regiões Homogêneas quanto aos preceitos do Geren-

ciamento de Recursos Hídricos (RHGRH). Suas características foram destacadas no Ca-

pítulo 3, sendo aqui resumidas nos aspectos que mais interessam à avaliação das vo-

cações econômicas, que foram descritas ao longo demais capítulos deste relatório. 
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4.9.5.1 RHGRH da Campanha 

Esta ampla região que se insere na parte alta da bacia do Camaquã, apresenta-se rela-

tivamente mais preservada, com relevo acidentado em certas partes e, em outras, com 

as características de savana, própria do bioma Pampa. 

O uso econômico principal é a agropecuária extensiva e a silvicultura, embora a região 

apresente vocações turísticas bem evidentes, baseadas na valorização da cultura, paisa-

gem e nos acidentes geológicos existentes: formações geológicas, cânions, etc. Estes 

atrativos começam a ser valorizados, especialmente nas Minas de Camaquã, nas feições 

geomorfológicas das Guaritas, no cânion formado nas nascentes do Camaquã no local 

denominado Rincão do Inferno, entre outros. 

A existência vastas áreas de solos aptos à irrigação pode futuramente determinar este 

uso, na dependência da existência de água, o que é uma restrição, dada a situação de 

cabeceira de seus solos. Outro limitante é a necessidade de grandes investimentos e 

capacidade gerencial, em região com uma cultura mais voltada à pecuária. É provável 

que antes de ocorrer a opção por agricultura irrigada ocorra a conversão de parte das 

áreas dedicada à pecuária a cultivos de sequeiro, como a soja, algo que já se observa 

regionalmente. Isto, apesar das secas de verão que caracterizam o clima regional e que 

deram origem ao bioma Pampa e que podem comprometer a produtividade desta cul-

tura, comparada a de outras regiões mais produtivas, e que tradicionalmente a produ-

zem. 

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

o cobre, o chumbo e o zinco. O pedido de licença prévia para uma mina de cobre, ouro 

e chumbo próximo às antigas Minas do Camaquã mostra uma tendência desse setor ser 

revigorado nesta RHGRH, com os potenciais impactos ambientais. Também existem área 

com carvão mineral. 

4.9.5.2 RHGRH da Escarpa Oriental 

Região bastante alterada, com relevo acidentado, susceptível à erosão – preocupação 

reiterada manifestada nas Reuniões Técnicas Municipais -, tendo por principal atividade 

econômica a silvicultura e a agropecuária extensiva, com destaque para a fumicultura. 
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Existem áreas aptas à irrigação, onde as restrições hídricas são menores que na RHGRH 

da Campanha, mas cuja topografia pode comprometer a irrigação do arroz por inunda-

ção, tradição na região. O cultivo de outras culturas irrigadas, com técnicas de aspersão 

ou localizada, tem como restrição a demanda de investimentos e a capacidade gerencial. 

É provável que ocorra, mas em ritmo pouco acelerado, durante o horizonte de planeja-

mento deste plano.  

Nesta região se encontram os principais eixos que possibilitam a implantação de reser-

vatórios de regularização, como o da barragem do Arroio Duro, já implantado, e outros 

ainda em implantação ou estudos, como a transposição do arroio Sutil para o Duro. 

Também, qualquer alternativa de aumento das disponibilidades hídricas para a sub-bacia 

do arroio Velhaco encontrará nesta região os eixos propícios a barramentos. Isto, no 

caso de que venha a ser esta a opção, em conjunto com o Projeto Costa Doce, que aduz 

água da laguna dos Patos. Eventualmente, estes reservatórios poderão servir para ate-

nuação das cheias que ocorrem na RHGRH das Terras Baixas, comprometendo as cida-

des de Camaquã, Arambaré e São Lourenço, por exemplo. 

4.9.5.3 RHGRH das Terras Baixas 

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

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

mento público, industrial e para a pecuária. 

A vocação atual da região é o cultivo de arroz irrigado que somente não é ampliado 

devido a restrições de disponibilidade hídrica. Isto poderia ser contornado com a adução 

de água seja da laguna dos Patos, a exemplo do Projeto da Costa Doce, ou em reserva-

tórios de regularização a serem implantados na RHGRH da Escarpa Oriental.  

Outra tendência é o plantio de soja em rotação com o arroz que poderá eventualmente 

reduzir as demandas de água, caso partes consideráveis da área de arroz seja sistema-

ticamente substituída por soja. Com isto, poderá ser factível a expansão da área culti-

vada com arroz, sem recurso a intervenções estruturais.  

A duplicação da rodovia BR 116, em fase de finalização, em conjunto com uma possível 

implantação da hidrovia do Mercosul, resultará na qualificação da infraestrutura de trans-

porte regional o que poderá atrair atividades produtivas, incluindo indústrias, alterando 

o perfil socioeconômico regional.  
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4.9.5.4 RHGRH Litorânea 

Região litorânea, frente à laguna dos Patos, tem como principal uso da água o turismo 

e abastecimento público, especialmente na estação de veraneio, aproveitando os bal-

neários da laguna dos Patos, nos municípios de Tapes, Arambaré e São Lourenço. É 

possível que com a duplicação da BR 116 as praias lagunares sejam mais procuradas, 

dinamizando esta vocação econômica.  

Seus solos apresentam restrições agrícolas, apesar da grande disponibilidade hídrica 

proporcionada pela laguna.   

O sistema de lagunas e pontais que ali se desenvolve, além de apresentar grande rele-

vância ambiental, também forma um bloqueio à ocupação antrópica de parte desta 

costa, mantendo-a preservada em amplos trechos.  

4.9.6 AVALIAÇÃO INTEGRADA QUANTO À APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Considerando as avaliações precedentes, que ressaltaram as características temáticas e 

vocações econômicas sub-regionais, é possível apresentar propostas para as abordagens 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Como se esperava, as condições climáticas, 

hídricas, econômicas e locacionais de cada RHGRH resultaram em diagnósticos distintos 

sobre a natureza de seus problemas, que determinam formas diferenciadas de tratá-los, 

no âmbito de uma política de gerenciamento de recursos hídricos. 

4.9.6.1 RHGRH da Campanha 

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

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

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

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

gotos não tratados, domésticos e animais, respectivamente, e o controle turbidez e da 

poluição originária da mineração, são os focos principais a serem adotados, ratificando 

as análises de qualidade de água.  

As águas desta RHGRH apresentam problemas de poluição decorrentes principalmente 

do lançamento de esgotos domésticos não tratados e da poluição difusa animal. Isto 

requer que os Planos Municipais de Saneamento Básico sejam implantados, o que poderá 

reduzir substancialmente a poluição hídrica de origem humana.  
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Atividades conservacionistas no meio rural - a exemplo de programas que têm sido pro-

postos de valorização da pecuária no bioma Pampa - deverão ser estimulados para con-

trole da poluição difusa animal e da turbidez, e conciliação desta atividade com a quali-

dade das águas. Isto é de grande interesse para promover o turismo regional, voltado 

ao usufruto do ambiente natural, e, portanto, não poluído, que também valoriza a cultura 

e as tradições regionais.  

Apesar da baixa atividade econômica da região o balanço hídrico evidenciou alguns gar-

galos a serem superados nas nascentes do Camaquã e que, inclusive, podem compro-

meter o abastecimento de cidades como Lavras do Sul. Isto pode ser resolvido por re-

servatórios de regularização que aproveitem a topografia regional geralmente propícia a 

formação de reservas. Para isto, a rede de monitoramento hidrométrica regional deve 

ser adensada, de forma a se ter melhores estimativas das disponibilidades hídricas.  

Também deve ser prevista a adoção medidas que façam ser obedecidas as restrições do 

Código Florestal e aquelas relacionadas às Áreas de Preservação Permanente visando a 

proteção dos recursos hídricos e controle da erosão. Mais ainda, devem ser analisadas 

as demandas de criação de áreas de restrição tendo em vista a proteção de recursos 

hídricos, como forma de se prover água com qualidade adequada aos usos que dela 

necessitam, e também aumentar o percentual de áreas protegidas no Bioma Pampa, que 

no momento atinge apenas 0,6% da área total da bacia. 

Programas de Pagamento por Serviços Ambientais que compensem monetariamente 

ocupações adequadas do solo e práticas de conservação de água e solo devem fazer 

parte do receituário de medidas a serem aplicadas. Também, os Mecanismos de Adesão 

Voluntária, na forma de certificações de produtos - p. e.: carne, uvas, vinhos, etc. - 

devem ser empregados como forma de agregação de valor, via preceitos de sustentabi-

lidade ambiental e proteção ao ambiente e à saúde. 

A poluição de origem minerária – seja das minas desativadas, seja das que potencial-

mente poderão ser implantadas na parte alta da bacia – é de mitigação mais problemá-

tica no primeiro caso, em que já existe um passivo ambiental a ser enfrentado, na forma 

de barragens de rejeito. Um programa especial para tratar deste problema deverá ser 

proposto na Fase C dos planos de ação deste plano. 
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No segundo caso, das minas que estão requerendo licenças ambientais, é possível que 

seja exigida a adoção de técnicas mais modernas de controle da poluição, especialmente 

evitando que os rejeitos sejam trazidos à superfície e dali se disseminem pela bacia.   

4.9.6.2 RHGRH da Escarpa Oriental 

Uma das principais preocupações gerenciais desta RHGRH que é enfatizada nas Reuniões 

Técnicas Municipais, é relacionada à proteção dos solos de forma a evitar as suas erosões 

e posterior assoreamento de rios e reservatórios, algo que a topografia acidentada con-

tribui.  

Sendo esta região aquela que permite a implantação de reservatórios de regularização 

de vazões, para suprimento hídricos e proteção contra cheias que ocorrem nas RHGRHs 

das Terras Baixas e Litorânea, é relevante o controle do assoreamento, que pode rapi-

damente comprometer as suas capacidades de armazenamento. 

Para tratar a questão de erosão e assoreamento uma versão do Pagamento por Serviços 

Ambientais – PSA e dos Mecanismos de Adesão Voluntária – MAV pode ser aplicada. 

Devido ao processo de ocupação e das relações sociais desta área, deve também ser 

ampliada a assistência técnica e a extensão rural direcionando esforços para a harmoni-

zação dos usos do solo, reduzir processos erosivos localizados e aumentar a produtivi-

dade das lavouras. 

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

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

ceitos legais de utilização de agroquímicos. Problemas de quantidade de água também 

foram evidenciados nos balanços hídricos realizados e deverão ser objeto de avaliação, 

quanto às suas pertinências e possíveis soluções. Cabe a adoção do PSA na criação de 

áreas de restrição para proteção aos recursos hídricos, visando o abastecimento de po-

pulações a jusante. Também a adoção de protocolos no uso de agroquímicos na produ-

ção agrícola, seria um caminho para controle da poluição desta origem.  

4.9.6.3 RHGRH das Terras Baixas 

É a região onde ocorrem os principais conflitos de uso de água na bacia do Camaquã, 

com destaque negativo para a UPGRH do arroio Velhaco. Questões tanto de suprimento 

hídrico, quanto de qualidade de água são supervenientes, pois oferecem restrições ao 

seu crescimento econômico. 
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No que se refere à quantidade de água programas para aumento da eficiência do uso 

de água poderão mitigar os problemas atuais. O instrumento de outorga de direitos de 

uso de água visando o gradual aumento de eficiência hídrica é uma das ferramentas a 

serem consideradas. 

No que se refere à bacia do arroio Velhaco é absolutamente necessário que o Estado do 

Rio Grande do Sul assuma efetivamente o domínio constitucional sobre suas águas e por 

meio do instrumento de outorga e de licenças ambientais regularize os usos de água.  A 

efetivação do papel da Associação dos Usuários do Arroio Velhaco como representante 

dos usuários frente ao Estado seria uma forma de facilitar a adequação dos usos de 

água. As negociações deverão promover o melhor gerenciamento do uso da água e a 

obtenção de acordos para a realocação negociada em momentos mais graves de escas-

sez, causados por estiagens mais intensas. E as práticas atuais de desvios de cursos de 

água e de barramentos não autorizados deve ser eliminada. 

Também, deverão ser considerados sob os pontos de vista técnicos, econômicos e am-

bientais propostas de aumento de disponibilidade de agua, como a do Projeto Costa 

Doce e a regularização de vazões em reservatórios nas cabeceiras do arroio Velhaco. No 

primeiro caso, em que as obras já foram iniciadas – embora permaneçam interrompidas 

judicialmente – deverá haver o planejamento das formas com que estas águas adicionais 

serão distribuídas entre os seus usuários.  

Sobre a visão de qualidade de água, instrumentos de outorga de lançamentos de polu-

entes visando o atendimento das metas de qualidade expressas pelo enquadramento a 

ser discutido e aprovado, devem ser implementados com prioridade. Também, pode 

existir recurso à criação de áreas com restrições de uso visando ao abastecimento, bem 

como para amortecer as cheias que afligem as partes mais baixas das cidades às mar-

gens dos rios da região. 

Como medidas para a melhoria da qualidade das águas desta região, podem ser menci-

onadas: 

 Reconstituição da mata ciliar nas áreas de uso agropecuário; 

 Controle da poluição difusa animal; 

 Pagamento por Serviços Ambientais para a preservação dos mananciais usados para 

abastecimento público; 



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

151 

 Planos de saneamento com tratamento de esgotos e disposição adequada de resí-

duos sólidos para as localidades da região, atendendo aos dispositivos legais exis-

tentes. 

Como solução para atenuar os problemas da região, fica evidente a necessidade de 

saneamento básico das suas áreas urbanas. Portanto, a implantação dos Planos Munici-

pais de Saneamento Básico para estas áreas, é tarefa urgente. A partir destes planos, 

serão identificadas soluções para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, dre-

nagem urbana e destinação dos resíduos sólidos. Especificamente, dentro do item esgo-

tamento sanitário, deverão ser previstos coleta e tratamento dos esgotos como forma 

de atenuar a contaminação das águas. Também deve ser equacionado o problema de 

destinação de resíduos sólidos, possivelmente por meio de consórcios intermunicipais. 

4.9.6.4 RHGRH Litorânea 

Esta região estabelece demandas de articulação entre o Gerenciamento de Recursos 

Hídricos com o Gerenciamento Costeiro.  

A questão da poluição hídrica de origem urbana se apresenta com destaque, com risco 

de comprometer uma das principais atividades regionais que demandam águas de qua-

lidade: a recreação de contato primário na laguna dos Patos. A poluição das praias que 

tem relevância para o turismo ocorre com frequência preocupante, de acordo com o 

monitoramento da FEPAM. A implantação dos Planos Municipais de Saneamento para 

Tapes, Arambaré e São Lourenço, é tarefa urgente, portanto. A partir destes planos, 

serão identificadas soluções principalmente para o esgotamento sanitário, drenagem ur-

bana e destinação dos resíduos sólidos. Especificamente, dentro do item esgotamento 

sanitário, deverão ser previstos coleta e tratamento dos esgotos como forma de atenuar 

a contaminação das águas. Também deve ser equacionado o problema de destinação 

de resíduos sólidos. 

Além das questões ambientais de preservação dos sistemas lagunares e pontais, o Ge-

renciamento de Recursos Hídricos nesta região deve considerar o adensamento dos em-

preendimentos habitacionais e turísticos, que podem alterar o fluxo das águas nesta 

região de topografia plana, ocasionando inundações, que são frequentes em Tapes, 

Arambaré e São Lourenço.  
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Por outro lado, os problemas de assoreamento dos cursos de água, que têm origem nas 

RHGRH a montante, ocasionam problemas de acesso de embarcações à laguna dos Pa-

tos, especialmente em Arambaré, algo a ser também equacionado.  

Finalmente, mas não menos importante, a regularização do Parque Estadual do Cama-

quã deverá ser realizada, evitando os usos atuais em desacordo com a legislação. 

4.9.7 CONCLUSÃO 

Como forma de conclusão, se pode verificar, tecnicamente e pela percepção da socie-

dade obtida nas Reuniões Técnicas Municipais, que os principais problemas de recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do Camaquã estão relacionados a:  

1. Erosão dos solos e assoreamento dos corpos de água, que têm como principal 

causa o desmatamento da mata ciliar associada à vulnerabilidade dos solos à 

erosão, especialmente na RHGRH da Escarpa Oriental, e a ocupações irregulares; 

2. Poluição das águas – superficiais e de poços - resultado das carências de sanea-

mento básico, especialmente na forma de coleta e tratamento de esgotos do-

mésticos, e da poluição difusa de origem rural, o que também causa a falta de 

balneabilidade, muito relevante ante à vocação de turismo de natureza e de 

aventura da bacia, e dificuldades à pesca; 

3. Escassez de água devido à irrigação de arroz, especialmente na RHGRH das Ter-

ras Baixas que atinge o clímax na UPGRH do Arroio Velhaco, mas que também 

ocorre em algumas sub-bacias identificadas no balanço hídrico, tendo como uma 

das causas, além do excesso de uso, a falta de conservação de nascentes; 

4. Existem também preocupações com enchentes, especialmente nas RHGRH das 

Terras Baixas e Litorâneas, com a falta de Educação Ambiental e Agrícola, e a 

com relação à silvicultura. 

A Figura 4.35, que foi apresentada no Relatório das Reunião Técnicas Municipais, sin-

tetiza as percepções da sociedade, que têm amparo nas avaliações técnicas, com a única 

exceção com a preocupação com a silvicultura. Do ponto de vista de recursos hídricos – 

e não ambiental – não parecem existir evidências que alterem o ciclo hidrológico desde 

que não ocupem áreas úmidas.  
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Figura 4.35 – Síntese das percepções das Reuniões Técnicas Municipais 

  



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

154 

5 FASE B – PROGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DOS USOS FUTUROS DESEJADOS 

PARA AS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ 

5.1 Cenários Futuros para a Gestão 

Para a definição de cenários futuros para a bacia hidrográfica do Camaquã foram realizadas 

discussões junto ao CBH Camaquã, em setembro e outubro de 2015, visando a prospecção 

do futuro da bacia sobre a visão da variável com maior motricidade para os recursos hídricos: 

a irrigação. As demais variáveis acompanham a irrigação, de uma maneira lógica, como é 

definido nos dois cenários apresentados no Quadro 5.1: 

Quadro 5.1 – Cenários futuros para a bacia do Camaquã 

 Cenário Tendencial Cenário Alternativo ou de Enquadramento 

C
a
ra

ct
e
rí
st

ic
a
 

Prevê a manutenção das tendências 
atuais de evolução das demandas 
hídricas da bacia, com as 
intervenções propostas nos próximos 
20 anos. 

Vinculado aos anseios da sociedade da bacia, 
representada pelo CBH Camaquã, com relação à 
evolução desejada de sua economia e ambiente, 
materializada pela introdução da soja irrigada em 
rotação com arroz 

Id
e
ia

-f
o
rç

a
 

As crises econômicas do Brasil e do 
RS deverão ter duração de vários 
anos, o que deverá refrear o 
desenvolvimento do país, do RS e da 
bacia do Camaquã no curto prazo. No 
médio e longo prazos poderá haver 
crescimento, dependendo da 
efetividade das reformas que são 
demandadas: tributária e 
previdenciária, entre outras tantas. 
No entanto, as tendências atualmente 
verificadas permanecerão atuando 
reforçadas, especialmente, por 
investimentos que já atingiram o 
ponto de não-retorno: duplicação da 
BR 116 e retorno da mineração no 
Alto Camaquã. 

A bacia do Camaquã por meio de ações 
conjuntas e articuladas de sua sociedade e com 
reforço dos colegiados existentes (CBH, 
COREDES, etc.), é bem-sucedida no sentido de 
estabelecer um patamar de desenvolvimento 
igual ao do estado do RS, não aumentando a 
defasagem existente.  
A ideia tem como carro-chefe a introdução da 
soja irrigada em rotação com o arroz, em das 
áreas que no presente são destinadas ao pousio, 
a criação de gado ou ao cultivo de soja sem 
irrigação. Isto ocorreria em até 35% da área, até 
o ano de 2035. 
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 Cenário Tendencial Cenário Alternativo ou de Enquadramento 
P
ro

sp
e
cç

õ
e
s 

 Irrigação: expansão de acordo com 
a tendência em anos mais recentes. 
 Abastecimento público: vinculado 
ao crescimento populacional de acordo 
com o observado nos últimos anos, 
com redução desacelerada (ou seja, 
as taxas de crescimento negativas 
atuais serão aumentadas tendendo a 
zero) da população rural e aumento 
desacelerado (ou seja, as taxas de 
crescimento positivas atuais serão 
reduzidas, também tendendo a zero) 
da população urbana. 
 Indústria: evolução do uso de água 
equivalente ao crescimento do PIB 
industrial regional. 
 Mineração: implantação das 
minerações previstas no Alto 
Camaquã, relevante para definição de 
áreas de restrição à mineração e de 
medidas mitigadoras e compensatórias 
aos impactos ambientais. 
Turismo: intensificação no Alto 
Camaquã e na Costa Doce, o que é 
relevante para o estabelecimento de 
metas de qualidade de água.  

 Irrigação: até 2035 em 35% das áreas de 
arroz será implantado o cultivo de soja irrigada, 
nos anos em que o arroz não é cultivado (2 a 
cada 3 anos, segundo o sistema de cortes atual), 
com práticas de drenagem, quando for 
demandado. 
 Abastecimento público: no curto prazo, 
crescimento populacional de acordo com o 
observado nos últimos anos na bacia com 
aumento, acima do tendencial, da população 
urbana nas cidades cuja economia depende da 
orizicultura como Arambaré, Camaquã, Cerro 
Grande do Sul, Cristal, São Lourenço do Sul, 
Tapes e Turuçu. 
 Indústria: evolução do uso de água que 
supera gradualmente a tendência de crescimento 
do PIB Industrial, a partir de 2020, atingindo um 
incremento de 4% acima da tendência em 2035. 
 Mineração: implantação das minerações 
previstas no Alto Camaquã, relevante para 
definição de áreas de restrição à mineração e de 
medidas mitigadoras e compensatórias aos 
impactos ambientais. 
 Turismo: intensificação no Alto Camaquã, na 
Costa Doce e ao longo do rio Camaquã, 
relevante para o estabelecimento de metas de 
qualidade de água. 

 

Foi também considerada a hipótese de que seria alcançado um aumento de eficiência no 

uso de água na irrigação do arroz, que dos estimados 9.000 m3/ha/safra atuais alcançaria 

7.000 m3/ha/safra em 2035. Esta meta foi considerável fatível de ser atingida, considerando 

que já existem áreas em que se atinge 8.000 m3/ha/safra no Estado. 

5.2 Demandas hídricas quantitativas nos cenários elaborados 

As demandas hídricas foram projetadas nos dois cenários e considerando ou não o au-

mento de eficiência do uso de água no arroz, para as cenas 2020, 2025, 2030 e 2035. 

O objetivo foi confrontá-las com as disponibilidades, considerando que a partir de 2020 

estaria em operação o Projeto Canal da Costa Doce, que leva água da laguna dos Patos 

ao arroio Velhaco, com parte dela se destinando ao arroio Duro. Também se considerou 

em algumas simulações a implantação de uma barragem de regularização de vazões na 

bacia do arroio Velhaco, nas imediações da cidade de Cerro Grande do Sul.  

As demandas hídricas projetadas para a cena 2035, nos cenários Tendencial e Alterna-

tivo, considerando o aumento de eficiência na irrigação do arroz, são apresentadas na 
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Figura 5.1 e Figura 5.2, que mostram os valores cumulativos de demandas (de irriga-

ção de arroz e outras culturas, da população humana urbana e rural, da indústria e dos 

rebanhos animais) em cada município em valores absolutos e percentuais. Os valores 

absolutos permitem destacar a predominância dos usos de água nos municípios de Ca-

maquã, Tapes, Arambaré, São Lourenço do Sul e Cristal. Desses, apenas Tapes não está 

totalmente inserido na bacia. Também se pode ver o destaque da irrigação do arroz 

sobre os demais usos de água, algo que fica melhor visualizado no gráfico com valores 

percentuais. 

Estes gráficos em percentagens apresentam uma “assinatura” da distribuição das de-

mandas hídricas em cada município, ao mostrar os percentuais que cada categoria re-

presenta do uso total.  Ficam evidenciados os municípios onde a irrigação é o uso mais 

representativo, a participação do arroz na irrigação e de outros cultivos irrigados, a sig-

nificância da indústria e do uso doméstico urbano e rural e da criação animal. 

Pode-se verificar que existem municípios onde a irrigação é o uso predominante na bacia 

do Camaquã – a maioria -, enquanto outros municípios tem a criação animal como des-

taque: Arroio do Padre, Bagé, Cachoeira do Sul, Dom Pedrito, Hulha Negra, Pelotas, 

Pinheiro Machado, Piratini, Santana da Boa Vista, São Gabriel e São Jerônimo. Nota-se 

que todos esses estão parcialmente inseridos na bacia do Camaquã, e com pequenas 

áreas em relação ao total municipal. Como se encontram nos divisores da bacia, em 

terrenos acidentados, se explica a ausência de irrigação nessa parte, devido à topografia 

e ao solo, mesmo naqueles municípios que têm grandes áreas irrigadas, como Dom 

Pedrito, por exemplo. 

A maioria dos municípios tem o uso da água para irrigação concentrado no arroz, mas 

alguns o dividem, quase que paritariamente, com outras culturas. É o caso de Barra do 

Ribeiro, Barão do Triunfo, Canguçu, Lavras do Sul, e Turuçu, todos eles, exceto Turuçu 

e Lavras do Sul, com áreas pequenas dentro da bacia. 
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Figura 5.1 – Distribuição da demanda hídrica nos municípios da bacia hidrográfica do Camaquã no Cenário Tendencial na cena 
2035, considerando o aumento de eficiência na irrigação do arroz. 
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Figura 5.2 – Distribuição da demanda hídrica nos municípios da bacia hidrográfica do Camaquã no Cenário Alternativo na cena 
2035, considerando o aumento de eficiência na irrigação do arroz.
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5.3 Cargas poluidoras nos cenários elaborados 

As cargas foram divididas em pontuais e difusas. São pontuais os esgotos domésticos urba-

nos e industrial. Difusas são as cargas dos esgotos domésticos rurais, os dejetos da criação 

animal e da agricultura. 

5.3.1 FONTES PONTUAIS: ESGOTO DOMÉSTICO DO MEIO URBANO 

A rigor, para que esta fonte de poluição seja concentrada, há necessidade de existir 

coleta, eventual tratamento e a destinação final do esgoto para uma seção fluvial, o que 

em geral não ocorre nas cidades da bacia do Camaquã. Mesmo que esses lançamentos 

não ocorram de forma concentrada, considera-se que ocorre um único despejo contínuo 

resultante da vazão de retorno de município. Aplicaram-se sobre a população urbana 

projetada para os cenários, taxas de carga per capita, concentração de Demanda Bio-

química de Oxigênio, Fósforo e Coliformes Termotolerantes. O modelo de simulação de 

qualidade de água adotado ajustou também os coeficientes de redução para ser consi-

derada a depuração naturalmente ao longo do transporte até o corpo hídrico simulado. 

Considerando esses coeficientes, foi quantificado o volume de esgotos que atinge os 

cursos de água na bacia, e as respectivas cargas de DBO, Fósforo, e Coliformes Termo-

tolerantes. Também foi estimada a carga orgânica in natura. No caso de Santana da Boa 

Vista, em que parte dos esgotos são coletados e tratados, arbitrou-se as eficiências de 

remoção em 80% da DBO, 60% do fósforo total e 99% dos coliformes fecais. Este tipo 

de remoção pode ser encontrado em sistemas como Lagoa Facultativa, Lagoa Aerada e 

Lagoas de Decantação. 

As cargas industriais não foram computadas devido a existirem poucas indústrias na bacia 

e geralmente conectadas à rede de coleta de esgotos, quando existe, permitindo se consi-

derar insignificantes suas cargas frente às dos demais usos de água. 

5.3.2 FONTES DIFUSAS 

5.3.2.1 Cargas oriundas da criação animal: 

Grande parte da criação animal na bacia do Camaquã é extensiva. Ou seja, as cargas 

orgânicas provenientes da atividade passam por um processo natural de depuração an-

tes de chegar aos corpos hídricos. Foram utilizados coeficientes de disposição final atri-

buídos a cada espécie animal, quantificando o percentual da carga de poluição que 

atinge os corpos de água. No caso da DBO, para bovinos, equinos e ovinos atribui-se o 
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coeficiente de disposição final de 1% e para suínos e aves, 10%. Eles foram estimados 

a partir do sistema de criação e do potencial poluidor atribuído a cada atividade. Para os 

demais parâmetros, estipulou-se inicialmente uma redução de 99%, ajustando-se este 

fator com a aplicação do modelo de simulação de qualidade de água. 

5.3.2.2 Esgoto doméstico da população rural: 

Estas cargas além de serem insignificantes frente às cargas animais, podem ser consi-

deradas até certo ponto autodepuráveis nos sistemas de fossas sépticas e sumidouros 

adotados no meio rural. Devido a isto não foram consideradas, ou podem ser conside-

radas como uma pequena parcela das cargas animais. 

5.3.2.3 Cargas da agricultura: 

A simulação qualitativa envolvendo as cargas provenientes da atividade agrícola foi rea-

lizada considerando um cenário de vazões altas, com uma permanência de 50%. Isto 

justifica-se pelo fato de considerarmos a hipótese de que os nutrientes gerados pela 

atividade são carreados aos corpos hídricos com auxílio das chuvas. Considerou-se que 

a agricultura contribui significativamente na contaminação por fosfatos, provenientes do 

processo de adubação do solo. A razão foram os valores significativos de fósforo regis-

trados nas campanhas de monitoramento, especialmente em pontos localizados na por-

ção baixa da bacia, onde a agricultura é mais tecnificada.  

As cargas potenciais de fósforo foram atribuídas às manchas de agricultura do mapa de 

uso do solo, considerando as classes agricultura, arroz, pastagem em várzea e solo ex-

posto. O cálculo da carga remanescente foi realizado manualmente comparando-se com 

os dados observados. No geral, considerou-se um abatimento de quase 90% da carga 

estimada pela literatura, de modo que fosse possível um ajuste razoável dos valores de 

concentração.  

5.4 Balanços hídricos quantitativos 

Para os balanços hídricos quantitativos, que confrontam as disponibilidades com as deman-

das hídricas, foram usadas três vazões referenciais, supostamente ocorrendo simultanea-

mente em toda bacia: as vazões com permanências 90% (Q90) e 95% (Q95), e a vazão de 

estiagem em 7 dias sucessivos com 10 anos de retorno (Q7,10). Isto para facultar ao Comitê 

subsídios para deliberar sobre o critério de outorga de direitos de uso de água. 
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São apresentadas dez situações de balanço hídrico quantitativo realizado considerando 

a ocorrência da Q90. As situações apresentadas combinam variações de Cenário Alter-

nativo ou Cenário Tendencial, existência ou não de aumento da eficiência na irrigação 

do arroz, e existência ou não de intervenções estruturais para aumento na disponibili-

dade de água na bacia do arroio Velhaco:  

1. Canal da Costa Doce: agregando 20,05 m³/s de vazão regularizada; 

2. Barragem de Cerro Grande do Sul: agregando 5,42 m³/s de vazão regularizada 

O Quadro 5.2 descreve os balanços hídricos realizados. 

Quadro 5.2 – Balanços hídricos quantitativos  
Simulação Hipóteses 

1 Cena atual (2015) sem intervenções estruturais para aumento na disponibilidade 
de água na bacia do arroio Velhaco 

2 Cena atual (2015) com intervenções estruturais para aumento na disponibilidade 
de água na bacia do arroio Velhaco 

3 Cena 2035 do cenário Tendencial com aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e sem intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

4 Cena 2035 do cenário Tendencial com aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e com intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

5 Cena 2035 do cenário Alternativo com aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e sem intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

6 Cena 2035 do cenário Alternativo com aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e com intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

7 Cena 2035 do cenário Tendencial sem aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e sem intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

8 Cena 2035 do cenário Tendencial sem aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e com intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

9 Cena 2035 do cenário Alternativo sem aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e sem intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

10 Cena 2035 do cenário Alternativo sem aumento da eficiência na irrigação do arroz 
e com intervenções estruturais para aumento na disponibilidade de água na bacia 

do arroio Velhaco 

O Quadro 5.3 apresenta o balanço hídrico em pontos de interesse, pela razão entre a 

diferença da vazão de referência (𝑄𝑟𝑒𝑓) e a vazão remanescente (𝑄𝑟𝑒𝑚), e a vazão de 

referência: (𝑄𝑟𝑒𝑓 − 𝑄𝑟𝑒𝑚) 𝑄𝑟𝑒𝑓⁄ . Isto representa, na prática, o percentual de vazão utili-

zada em relação à vazão de referência ou o Índice de Comprometimento Hídrico - ICH.  
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Quadro 5.3 – Balanço Hídrico nos pontos de interesse 

UPGRH Local 

Índice de Comprometimento Hídrico (%) 

Cena atual 
(2015) 

Com aumento na eficiência na irrigação 
do arroz 

Sem aumento na eficiência na irrigação 
do arroz 

Cenário Tendencial 
(2035) 

Cenário Alternativo 
(2035) 

Cenário Tendencial 
(2035) 

Cenário Alternativo 
(2035) 

Simulações: 1 3 5 7 9 

Alto Camaquã 

Arroio das Lavras a jusante de Lavras do Sul 26,3% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 

Foz do Arroio Camaquã Chico 4,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 

Foz do Alto Camaquã 8,8% 7,7% 9,7% 9,3% 11,3% 

Médio Cama-
quã 

Arroio Sutil a jusante Dom Feliciano 2,6% 4,6% 4,6% 8,0% 4,6% 

Arroio Olaria a jusante de Santana da Boa Vista 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 

Arroio Ladrão a jusante de Amaral Ferrador 3,2% 4,5% 4,8% 4,7% 4,9% 

Foz do Médio Camaquã 10,0% 9,0% 11,6% 11,2% 13,7% 

Arroio Pantanoso a jusante da captação Canguçu 55,3% 72,5% 80,0% 72,5% 80,0% 

Arroio Turuçu 

Arroio São Lourenço a jusante de São Lourenço do Sul 25,2% 28,3% 37,5% 33,0% 42,2% 

Arroio Turuçu a jusante de Turuçu 31,3% 23,2% 25,5% 25,1% 27,4% 

Foz do Arroio Turuçu 55,6% 43,8% 54,7% 52,7% 63,6% 

Baixo Cama-
quã-Duro 

Arroio Duro a jusante de Chuvisca 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

Arroio Duro a jusante de Camaquã 79,7% 79,8% 79,9% 79,8% 79,9% 

Rio Camaquã a jusante de Cristal 10,7% 9,7% 12,7% 12,2% 15,0% 

Foz do Rio Camaquã 26,8% 26,9% 36,7% 35,1% 44,2% 

Arroio Velhaco 
(sem interven-

ções) 

Arroio Velhaco a jusante de Cerro Grande do Sul 15,4% 37,6% 39,4% 38,5% 40,4% 

Arroio Teixeira a jusante de Sentinela do Sul 61,6% 73,6% 78,1% 78,1% 78,1% 

Foz do Arroio Teixeira 79,8% 79,8% 80,5% 80,3% 81,0% 

Foz do Arroio Capivara 85,6% 86,2% 92,3% 91,2% 94,4% 

Arroio Tigre a jusante do Reservatório 49,0% 51,1% 68,7% 65,5% 83,1% 

Foz do Arroio Velhaco 72,5% 74,0% 79,4% 78,9% 81,2% 

 Cena 2 Cena 4 Cena 6 Cena 8 Cena 10 

Arroio Velhaco 
(com interven-

ções) 

Arroio Velhaco a jusante de Cerro Grande do Sul 15,4% 37,6% 39,4% 38,5% 40,4% 

Arroio Teixeira a jusante de Sentinela do Sul 61,6% 73,6% 78,1% 78,1% 78,1% 

Foz do Arroio Teixeira 79,8% 79,8% 80,5% 80,3% 81,0% 

Foz do Arroio Capivara 86,7% 87,3% 92,9% 91,9% 94,5% 

Arroio Tigre a jusante do Reservatório 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Foz do Arroio Velhaco 52,5% 54,3% 56,1% 55,7% 57,8%            
 ICH: 0% - 5% 5,01% - 10% 10,01% - 25% 25,01% - 50% 50,01% - 75% 75% - 99%    
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As cores dos quadros são equivalentes às cores representadas nos mapas de balanço 

hídrico, de modo que a metodologia para sua apresentação é a mesma em relação aos 

mapas. 

Os ICHs apresentam ocorrem entre 0% e 100%, sendo que 0% representa um compro-

metimento nulo e 100% um comprometimento máximo em relação à vazão de referên-

cia. Os trechos da bacia com comprometimento entre 50% e 75% podem ser conside-

rados preocupantes e os com índices acima de 75% podem ser considerados críticos, 

em relação à disponibilidade hídrica. 

Verificam-se poucas diferenças entre os Cenários simulados (Tendencial ou Alternativo). 

O que acarreta maiores variações no balanço hídrico é a existência ou não de eficiência 

na irrigação do arroz e de medidas estruturais para aumento da disponibilidade de água. 

O Quadro 5.4 apresenta observações nas cenas simuladas, sem diferenciar os cenários 

Alternativo e Tendencial. 

Quadro 5.4 – Observações sobre os resultados dos balanços quantitativos 
realizados 

Sim. 

Hipóteses 

Resultados 
Cena 

Interven-
ções? 

Aumento 
eficiência? 

1 
Atual 

(2015) 
Não Não 

Os problemas de balanço são localizados, com destaque para a 
UPGRH do Arroio Velhaco e alguns rios da UPGRH do Baixo Ca-
maquã-Duro, que apresentam comprometimento importante; as 
intervenções estruturais aliviam o balanço hídrico na UPGRH do 
Arroio Velhaco. 

5 2035 Não Sim 
Com o aumento da eficiência, o balanço hídrico se assemelha aos 
resultados da cena atual, 2015, ou seja, é possível expandir a área 
irrigada sem piorar a condição atual de balanço hídrico. 

4 e 6 2035  Sim Sim 
Esta simulação agrega tanto as intervenções estruturais acima co-
mentadas quanto a redução do uso de água na irrigação do arroz. 
Trata-se da melhor condição de balanço hídrico. 

7 e 9 2035 Não Não 

O balanço hídrico que já é crítico na cena atual fica ainda mais 
desfavorável na UPGRH do Arroio Velhaco, ficando também com-
prometido na UPGRH do Baixo Camaquã-Duro. Os cursos de água 
desta UPGRH começam a apresentar comprometimentos superio-
res a 50% da Q90%, exigindo uma maior efetividade do gerenci-
amento de recursos hídricos e da aplicação do instrumento de 
outorga de direito de uso de água. 

8 e 
10 

2035 Sim Não 

Verifica-se que mesmo com estas intervenções continuam ocor-
rendo condições críticas nos balanços hídricos na UPGRH do Ar-
roio Velhaco. Comparando esta situação com o cenário de au-
mento da eficiência na irrigação do arroz e sem intervenções es-
truturais, a situação é pior, mostrando ser mais eficiente a redu-
ção da demanda hídrica do arroz do que a implementações de 
intervenções desta natureza. 
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Verifica-se que em todas as simulações existem desconformidades quanto à meta de 

alcance da segurança hídrica de 90%, expressa pela adoção da vazão com 90% de 

permanência como referência. Isto exigirá ou a implantação de intervenções para au-

mento de disponibilidade hídrica ou a redução da demanda hídrica.  

Enfatiza-se que na bacia do arroio Velhaco, mesmo supondo a existência de ambas as 

providências – aumento da eficiência de uso de água na irrigação do arroz e implantação 

das intervenções estruturais - o balanço hídrico mantém-se desconforme com a segu-

rança 90% de suprimento. Isto permite concluir que a solução dos problemas de supri-

mento hídrico, nesta bacia hidrográfica, apenas poderá ser alcançada mediante a im-

plantação de uma espécie de Regra da Régua, ou pela alocação negociada de água em 

anos que ocorram evidências prévias de que ocorrerão estiagens. 

Também fica claro que, isoladamente, o aumento de eficiência no uso de água na irri-

gação do arroz reduz as desconformidades em maior grau do que as intervenções es-

truturais. Isto permite concluir que o aumento de eficiência deve ser buscado com maior 

ênfase do que as obras estruturas para aumento da disponibilidade, tanto por serem 

mais eficazes, quanto por serem mais baratas e menos impactantes ao meio ambiente. 

5.1 Balanço hídrico qualitativo 

Duas situações foram simuladas:  

1) a de estiagem, representada pela vazão Q90%, onde se supôs que apenas as cargas 

das fontes pontuais – a população urbana – atingiria os corpos de água e  

2) a de “normalidade hídrica”, representada pela vazão Q50%, onde se supõe que além 

das cargas das fontes pontuais, as das fontes difusas também chegam aos corpos 

de água pelo efeito “lavagem do solo” promovido pelas chuvas. 

Em todas as simulações foi considerado que ocorre o aumento de eficiência de uso de 

água na irrigação do arroz e que as intervenções previstas – Projeto do Canal da Costa 

Doce e Barragem de Cerro Grande do Sul – estão implantadas. Após a realização das 

simulações, foi feita uma comparação e ajuste dos dados em relação aos dados de mo-

nitoramento da FEPAM e as duas campanhas de campo realizadas pela consultora.  

Os resultados mostraram não haver diferença significativa em termos de qualidade de 

água nos Cenários Tendencial ou Alternativo. Isto se deve a que, mesmo considerando 
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que no segundo cenário as demandas de água são maiores, as medidas de aumento de 

eficiência e as intervenções acabam por manter os corpos de água nas mesmas classes 

de qualidade da Resolução CONAMA 357/2005.  

Os resultados são apresentados no Quadro 5.5 e descritos no Quadro 5.6. Em que 

pese existirem discrepâncias entre os resultados da simulação e do monitoramento, elas 

não são suficientes para invalidar a hipótese de que a lavagem do solo promove condi-

ções piores de qualidade de água do que na situação de estiagem. Os problemas de 

qualidade de água da bacia do Camaquã são de certa forma simples de se resolver, 

demandando antes de tudo a implantação de sistemas de coleta e de tratamento de 

esgotos em suas cidades, e a adoção de práticas de manejo agropecuário que evitem a 

contaminação das águas. Devido a isto, considera-se ser factível, no processo de enqua-

dramento, se almejar qualidades iguais e melhores que a da Classe 2, na maior parte da 

bacia. Apenas em alguns trechos de rios, a jusante das principais cidades, aceita-se a 

possibilidade de ocorrência da classe 3. 
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Quadro 5.5 – Classe de acordo com parâmetros em pontos de interesse 

UPGRH Corpo hídrico 

Q90% Q50% 

DBO Fósforo Coliformes DBO Fósforo Coliformes 

2015 2035 2015 2035 2015 2035 2015 

Alto 
Camaquã 

Arroio das Lavras a jusante Lavras do Sul 25,61 25,34 0,85 0,84 45093 44587 3,57 0,18 4690 
Foz do Arroio Camaquã Chico 1,15 1,15 0,03 0,03 3 3 0,94 0,08 105 

Foz do Alto Rio Camaquã 1,10 1,10 0,02 0,02 4 4 0,68 0,05 40 

Médio 
Camaquã 

Arroio Sutil a jusante Dom Feliciano 3,81 4,83 0,11 0,15 3911 5799 1,62 0,21 854 

Arroio Olaria a jusante Santana da Boa Vista 6,67 6,89 0,26 0,27 7911 8272 1,84 0,07 1330 
Arroio Ladrão a jusante Amaral Ferrador 1,62 1,62 0,04 0,04 13 13 1,44 0,19 511 

Foz do Médio Rio Camaquã 1,19 1,26 0,03 0,03 44 69 0,48 0,09 20 
Arroio Pantanoso a jusante da captação Canguçu 1,48 1,48 0,04 0,04 18 18 2,01 0,23 288 

Arroio 
Turuçu 

Arroio São Lourenço a jusante São Lourenço do Sul 14,08 15,08 0,51 0,54 21484 23193 7,97 0,69 14300 
Arroio Turuçu jusante Turuçu 1,55 1,53 0,05 0,05 510 465 1,79 0,54 522 

Foz do Arroio Turuçu 1,19 1,18 0,04 0,04 142 130 1,51 0,52 279 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Arroio Duro a jusante Chuvisca 2,25 2,44 0,06 0,07 905 1303 2,11 0,45 929 

Arroio Duro a jusante Camaquã 27,30 30,34 0,90 1,00 43556 48741 12,40 0,80 19000 
Rio Camaquã a jusante Cristal 1,24 1,31 0,03 0,03 183 216 0,52 0,11 49 

Foz do Rio Camaquã 0,93 0,96 0,02 0,02 4 4 0,35 0,12 4 

Arroio 
Velhaco 

Arroio Velhaco a jusante Cerro Grande do Sul 3,53 5,74 0,10 0,18 3818 8523 2,58 0,29 2060 

Arroio Teixeira a jusante Sentinela do Sul 8,87 14,15 0,28 0,46 14677 25810 5,44 0,38 7570 
Foz do Arroio Teixeira 23,18 28,51 0,76 0,94 38014 46711 11,50 0,91 18300 

Foz do Arroio Capivara 1,77 1,77 0,04 0,04 22 22 1,22 0,78 187 
Arroio Tigre a jusante Reservatório 1,83 1,83 0,04 0,04 30 30 1,28 0,29 328 

Foz do Arroio Velhaco 2,36 3,06 0,06 0,09 1042 1509 1,52 0,42 586 

Legenda: Verde: Classe 1; Amarelo: Classe 2; Laranja: Classe 3; Vermelho: Classe 4; 
Unidade da DBO e Fósforo em mg/ml; Coliformes em Número mais Provável em 100 ml. 
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Quadro 5.6 – Descrição das figuras que apresentam os resultados dos 
balanços hídricos qualitativos 

Condição 
hidrológica 

Parâmetro 
simulado 

Situação Observações 

Q
9
0
%

 

(e
st

ia
g
e
m

) 

DBO 

Cena atual 

A condição é um pouco pior do que na situação de “normalidade 
hidrológica”, mas isto ocorre em alguns trechos a jusante das 
cidades. Não existe piora significativa em cenas mais para o 
futuro. Existe uma aderência razoável entre os resultados 
simulados e os monitorados, com algumas inconsistências. 

Cenário 
Tendencial, 
cena 2035 

Em relação ao cenário atual, verificam-se alterações no Arroio 
Sutil (cargas de Dom Feliciano), Arroio Velhaco (cargas de Cerro 
Grande do Sul e Arambaré) e também no Arroio Teixeira (cargas 
de Sentinela do Sul). Em todos os casos, a projeção de aumento 
das cargas destes municípios citados acarretou uma piora à 
jusante destes trechos de rio em relação à condição atual. 

Cenário 
Alternativo, 
cena 2035 

A única diferença em relação ao cenário tendencial é a piora na 
qualidade em trecho do Arroio Velhaco. 

Fósforo Total 

Cena atual 

Este parâmetro apresenta situação melhor do que quando em 
situação de “normalidade hidrológica” e os trechos com 
qualidade mais comprometida são mais longos do que no caso 
da DBO. Não existe piora significativa em cenas mais para o 
futuro. A aderência entre resultados simulados e monitorados é 
também razoável, com algumas discrepâncias, porém. 

Cenário 
Tendencial, 
cena 2035 

As alterações de qualidade neste cenário em relação ao fósforo 
ocorrem no Arroio Sutil e no Arroio Velhaco 

Cenário 
Alternativo, 
cena 2035 

Diferenças verificadas no Arroio Velhaco também para o 
parâmetro fósforo. 

Coliformes 
Termotoleran

tes 

Cena atual 

Em relação ao Fósforo Total, existe uma pequena melhoria nos 
trechos mais comprometidos. Não existe piora significativa em 
cenas mais para o futuro. Existem discrepâncias entre os valores 
simulados e monitorados na UPGRH do Alto Camaquã, no rio 
Camaquã abaixo da confluência do arroio das Lavras 

Cenário 
Tendencial, 
cena 2035 

São identificadas pequenas alterações no Arroio Duro e também 
no Arroio Velhaco. 

Cenário 
Alternativo, 
cena 2035 

Não foram verificadas diferenças em relação ao cenário 
tendencial. 

Q
5
0
%

 

(n
o
rm

a
lid

a
d
e
 h

íd
ri
ca

) 

DBO Cena atual 

Os teores de DBO mantém-se na maior parte dos casos na 
Classe 1. Alguns trechos apresentam problemas, geralmente 
resultantes de lançamento de esgotos não tratados de cidades. 
Existe uma certa coincidência entre os resultados da simulação 
na cena 2015 com os resultados da rede de monitoramento, 
embora não em todos os casos. Não são evidenciadas pioras na 
qualidade com o passar do tempo. 

Fósforo Total Cena atual 

Verifica-se que a condição da UPGRH do Alto Camaquã é 
significativamente pior do que no baixo, devido à carga animal. A 
redução de alguns rebanhos faz com que melhore a qualidade 
em cenas mais para o futuro. São verificadas discrepâncias entre 
os resultados da simulação e do monitoramento. 

Coliformes 
Termotoleran

tes 
Cena atual 

É o poluente que mais compromete a qualidade de água da 
bacia, em todas as suas UPGRHs, embora na do Alto Camaquã 
seja mais intenso este comprometimento. Isto se deve tanto ao 
rebanho animal, quanto à população urbana. A aderência entre 
os resultados simulados e monitorados é melhor 
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5.2 Enquadramento dos recursos hídricos 

De forma a perscrutar a vontade da comunidade da bacia sobre os usos de água pre-

tendidos, relativamente aos seus recursos hídricos superficiais, foram realizadas em de-

zembro de 2015 oito (8) Oficinas de Pré-Enquadramento. 

Em todas as oficinas foi adotada a mesma metodologia que compreendia uma apresen-

tação inicial e duas dinâmicas (questionário e mapa). Na apresentação foram abordados 

temas relativos aos Sistemas de Recursos Hídricos, gaúcho e brasileiro, ao CBH Cama-

quã; ao Plano de Bacia, e ao processo de Enquadramento. Além disso, foram apresen-

tados, de forma sintética, os resultados obtidos durante a realização do diagnóstico da 

bacia (os rios que temos), incluindo informações sobre: usos de água (consuntivos e não 

consuntivos), balanço hídrico (disponibilidades e demandas), e qualidade das águas em 

termos de parâmetros físico-químicos e classes de usos de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/2005. Também foi entregue aos participantes das oficinas um folder con-

tendo estas informações. Ao final da apresentação os participantes eram instados a res-

ponder a um questionário entregue logo após a apresentação (“dinâmica questionário”) 

e, posteriormente, marcar num mapa tamanho grande, três usos pretendidos em cima 

da rede hídrica da bacia (“dinâmica mapa”). 

O principal objetivo da dinâmica questionário foi obter informações sobre usos existen-

tes, usos pretendidos e usos danosos dos recursos hídricos na bacia. No Quadro 5.7 

são apresentados os principais usos existentes mencionados nos questionários por 

UPGRH. O Quadro 5.8 apresenta os usos pretendidos e o Quadro 5.9 apresenta os 

usos danosos mencionados nos questionários. Os usos estão ordenados nas colunas por 

ordem decrescente de indicações, ou seja, do mais indicado para o menos indicado. 

Além disso, na última linha são colocadas as faixas de classes correspondentes a estes 

usos, conforme o CONAMA 357/2005. 
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Quadro 5.7 – Usos Existentes 
UPGRH 

Alto Camaquã Médio Camaquã 
Baixo 

Camaquã-Duro 
Arroio Velhaco Arroio Turuçu 

Abastecimento 
Lançamento de 

Esgoto 
Irrigação Abastecimento 

Lançamento de 
Esgoto 

Dessedentação de 
Animais 

Abastecimento 
Lançamento de 

Esgoto 
Recreação e 

Turismo 
Abastecimento 

Lançamento de 
Esgoto 

Irrigação Abastecimento Irrigação Irrigação 

Irrigação 
Dessedentação de 

Animais 
Dessedentação de 

Animais 
Indústria 

Dessedentação de 
Animais 

 Recreação e 
Turismo 

Recreação e 
Turismo 

Pesca 
Recreação e 

Turismo 

Classes 1 a 3 Classes 1 a 2 Classes 1 a 2 Classes 1 a 2 Classes 1 a 2 

 

Quadro 5.8 – Usos Pretendidos 
UPGRH 

Alto Camaquã Médio Camaquã 
Baixo 

Camaquã-Duro 
Arroio Velhaco Arroio Turuçu 

Abastecimento 
para consumo 

humano 

Abastecimento 
para consumo 

humano 

Abastecimento 
para consumo 

humano 

Abastecimento 
para consumo 

humano 

Abastecimento 
para consumo 

humano 

Recreação e 
turismo 

Recreação e 
turismo 

Recreação e 
turismo 

Recreação e 
turismo 

Recreação e 
turismo 

Dessedentação 
animal 

Dessedentação 
animal 

Irrigação Irrigação Irrigação 

Irrigação Irrigação Pesca Pesca Pesca 

Pesca Pesca 
Dessedentação 

animal 
Dessedentação 

animal 
Dessedentação 

animal 

Preservação 
ambiental 

Indústria Navegação   

Classes 1 a 2 Classes 1 a 2 Classes 1 a 2 Classes 1 a 2 Classes 1 a 2 

 

Quadro 5.9 – Usos Danosos 
UPGRH 

Alto Camaquã Médio Camaquã 
Baixo 

Camaquã-Duro 
Arroio Velhaco Arroio Turuçu 

Lançamento de 
esgoto 

Lançamento de 
esgoto 

Lançamento de 
esgoto 

Lançamento de 
esgoto 

Lançamento de 
esgoto 

Extração mineral Extração mineral Extração mineral Extração mineral Extração mineral 

Indústria Indústria Indústria Indústria Indústria 

  Irrigação Irrigação  

Na dinâmica mapa foi solicitado que os participantes afixassem três pequenos adesivos 

coloridos sobre um grande mapa da bacia, sendo que as cores e/ou padrões dos adesivos 

simbolizavam os usos desejados. Foram contabilizadas as marcações e verificados os 

trechos de rios objeto dos mapas gerados em cada oficina. A partir disto, foi gerada uma 

segmentação preliminar composta de 15 trechos de rio.  
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A partir da segmentação preliminar, desenvolveu-se uma nova segmentação mais deta-

lhada que a anterior, levando-se em conta critérios técnicos e regulamentares, adicio-

nais. Posteriormente, expressou-se o diagnóstico da qualidade das águas superficiais da 

bacia para a nova segmentação resultante, utilizando-se o conhecimento disponível (bi-

bliografia, dados FEPAM, dados das duas campanhas de monitoramento de qualidade 

das águas realizadas pela consultora, visita à área da Bacia e a Modelagem quali-quan-

titativa realizada) e uma estatística descritiva dos dados dos diversos monitoramentos 

disponíveis. Com relação à estatística descritiva, adotou-se como metodologia para a 

classificação da qualidade das águas nos 10 pontos da FEPAM e nos 21 pontos das 

Campanhas de Campo, de um processo de análise a seguir descrito: 

a) Os parâmetros Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido 

(OD), Fósforo Total (Pt) e Escherichia coli (E.coli), foram os parâmetros utiliza-

dos. Decidiu-se não usar o parâmetro nitrogênio em função do mesmo não se 

mostrar importante relativamente a definição das classes de enquadramento do 

CONAMA 357/2005. 

b) Para cada evento amostral, foram determinadas as Classes do CONAMA 

357/2005, através da comparação entre o valor do parâmetro e o seu limite, para 

os 4 parâmetros aqui considerados.  

c) A seguir, para cada um dos quatro parâmetros, foram determinadas as piores 

classes que ocorriam dentro do percentil 80%, do número de amostras conside-

radas. Ressalva-se que as classes do CONAMA 357/2005, foram consideradas na 

ordenação de melhor (classe 1) a pior (classe 4). Assim, foi adotada a frequência 

acumulada maior ou igual a 80%, resultando na classe adotada a pior classe, 

última a perfazer o percentil 80%. 

d) Por fim, para a classificação final do ponto considerado, novamente foram deter-

minadas as piores classes, dentro do percentil 80%, agora dentro dos 4  

De forma a transferir a informação resultante desta classificação atual, dos 31 pontos 

de monitoramento (10 da FEPAM e 21 das Campanhas de Campo), para os 39 trechos 

de enquadramento, foi organizado o Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

ele, são sintetizadas as informações necessárias para a determinação da Classificação 

Atual. São elas: pontos de monitoramento por trecho; classificação atual destes pontos 
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(FEPAM e Campanha de Campo), e classificação atual resultante da modelagem aludida 

anteriormente. Por fim, na última coluna são colocadas as classes atuais determinadas 

no processo. Na tomada de decisão sobre as mesmas, sempre prevalecendo o bom 

senso, tentou-se seguir a seguinte estratégia: 

 Se existem dados dos pontos de monitoramento no trecho, estes foram prepon-

derantes sobre os da modelagem; 

 Quando o trecho contiver, ao mesmo tempo, dados da FEPAM e das Campanhas 

de Campo, os primeiros foram preponderantes sobre os segundos; 

 No caso do trecho não contar com pontos de monitoramento, foi utilizada a classe 

resultante da modelagem. 

Feito isso, elaboraram-se duas propostas de pré-enquadramento para serem levadas a 

uma nova consulta. Desta vez, a consulta foi realizada com os representantes das cate-

gorias do Comitê, que levaram a mesma aos seus representados, retornando para a 

consultora o resultado destas consultas.  

No dia 05 de abril de 2016 foram convocadas duas reuniões realizadas no mesmo dia 

pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã. Na primeira reunião (51ª Ordinária), 

conforme previsto na pauta, foi apresentado um relato da consulta feita às categorias e 

o retorno obtido. Após, foi colocado em discussão o assunto. A partir desta discussão, a 

plenária decidiu por criar uma terceira proposta, agregando as considerações apresen-

tadas pela consultora, aos questionamentos levantados pelas categorias do Comitê.  

Na segunda reunião (29ª extraordinária), com pauta específica, foram discutidas e vo-

tadas as 3 (três) propostas de enquadramento. Encerrada a votação, foi anunciada como 

vencedora, por maioria absoluta dos votos (16), a proposta 3. A proposta 1 obteve 1 

voto e a proposta 2 obteve 3 votos. Foram registradas 4 abstenções. 

Desta forma, o Enquadramento das Águas Superficiais da Bacia Hidrográfica do Cama-

quã, ficou como apresentado no Quadro 5.10 e no mapa da Figura 5.3. 
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Quadro 5.10 – Enquadramento e etapas intermediárias de atingimento 

UPGRH 
Nº do 
Trecho 

Corpo Hídrico / Trecho Descrição do Trecho 
Classificação 

Atual 

Metas 
Intermediárias 

Classificação de 
Enquadramento 

2025 2030 2035 

Alto Ca-
maquã 

1 Arroio das Lavras Da nascente até antes da zona urbana de lavras do Sul 4 3 2 1 

2 Arroio das Lavras Do final do trecho 1 até o encontro com o Arroio Camaquã-Chico 3     2 

3 Arroio Hilário Da nascente até o encontro com o Arroio das Lavras 1     1 

4 Arroio Camaquã-Chico Da nascente até o encontro com o Arroio das Lavras 2     1 

5 Rio Camaquã 
Do ponto de encontro dos arroios das Lavras e Camaquã-Chico até antes da 

entrada do arroio João Dias 
3   2 1 

6 Arroio Velhaco (Torrinhas) Da nascente até o encontro com o Rio Camaquã 1 1 1 1 

7 Arroio João Dias Da nascente até o encontro com o Rio Camaquã 2     1 

8 Rio Camaquã Da entrada do João Dias até antes do Arroio Boici 1 1 1 1 

9 Arroio Boici Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

10 Rio Camaquã Do Arroio Boici até antes da entrada do Arroio Areião 2 2 2 2 

11 Arroio Barrocão Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

Médio Ca-
maquã 

12 Arroio das Neves (Areião) Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

13 Arroio Olaria Da nascente até o encontro com o Arroio das Neves 2 2 2 2 

14 Arroio dos Vargas Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

15 Rio Camaquã 
Do encontro com o Arroio das Neves (Areião) até antes da entrada do Ar-

roio Pantanoso 
1 1 1 1 

16 Arroio da Bica Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

17 Arroio Pantanoso Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

18 Rio Camaquã 
Do encontro com o Arroio Pantanoso até antes da zona urbana de Amaral 

Ferrador 
1 1 1 1 

19 Arroio das Pedras Da nascente até o Rio Camaquã 2 2 2 2 

20 Arroio Abranjo Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

21 Arroio Maria Santa Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

22 Arroio Ladrão Da nascente até o Rio Camaquã 1 1 1 1 

23 Rio Camaquã Do final do trecho 18 até o encontro com o Arroio Sutil 4   3 2 

24 Arroio Sutil Da nascente até o Rio Camaquã 4   3 2 

25 Rio Camaquã Depois do encontro com o Arroio Sutil até o Arroio Evaristo (em Cristal) 4   3 2 

26 Arroio do Sapato Da nascente até o Rio Camaquã 2 2 2 2 

Baixo Ca-
maquã-
Duro 

27 Arroio Evaristo Da nascente até o Rio Camaquã 2 2 2 2 

28 Rio Camaquã Depois de Cristal até a Pacheca 3     2 

29 Rio Camaquã Da Pacheca até o começo do Parque Estadual de Camaquã 1 1 1 1 

30 Rio Camaquã 
Do começo do Parque Estadual de Camaquã até a sua foz na laguna dos 

Patos 
3 2 1 Especial 

31 Arroio Duro Da nascente até a ponte da BR116 depois de Camaquã 4   3 2 

32 Arroio Duro Da ponte da BR116 até a sua foz na Laguna dos Patos 3     2 

Velhaco 

33 Arroio Velhaco Da sua nascente até a ponte sobre a RS 715 em Cerro Grande do Sul 1 1 1 1 

34 Arroio Velhaco Da ponte da BR715 até a sua foz na Laguna dos Patos em Arambaré 4 3 2 1 

35 Arroio Tigre Da nascente até o arroio Velhaco 2 2 2 2 

36 Arroio Teixeira Da nascente até a sua foz na Laguna dos Patos 4   3 2 

Turuçu 

37 Arroio São Lourenço Da nascente até a sua foz na Laguna dos Patos 4   3 2 

38 Arroio Turuçu Da nascente até a ponte da RS116 (Turuçu) 4   3 2 

39 Arroio Turuçu Da ponte da BR116 (Turuçu) até a sua foz na Laguna dos Patos 3     2 
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6 FASE C – PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA, AÇÕES PRIORIZADAS E 

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE OUTORGA E COBRANÇA 

Esta Fase C, que culmina o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, 

apresenta as propostas de intervenção para alcance dos objetivos de quantidade e de qua-

lidade de água. Em termos de quantidade busca-se que as demandas possam ser supridas 

com garantias superiores a 90%. No que se refere a qualidade busca-se o alcance do en-

quadramento aprovado. 

Estas propostas acham-se conformadas em um Plano de Ações que será apresentado em 

sequência. 

6.1 Plano de Ações 

O Quadro 6.1 resume as ações e programas, expõe os custos, o prazo de início de 

implantação e o período de execução de cada um. Informações sobre cada ação são 

apresentados nas fichas-resumo a seguir e mais detalhes podem ser encontrados no 

Relatório Técnico 6 – Plano de Ações. 
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Quadro 6.1 – Resumo do Plano de Ações da bacia do Camaquã 

Ações/Programas 
Custo total 

(R$) 
*Observa-

ções 

% 
do 

total 

Início de 
implemen-

tação 

Período de 
execução 

(anos) 

AÇÕES TRANSVERSAIS 

T1 - Sistema de Informação e 
Rede de Monitoramento de Re-
cursos Hídricos e de Alerta de 
Cheias 

Esta ação tem como objetivo propor a complementação da rede de monitoramento de recur-
sos hídricos em operação da bacia hidrográfica do Camaquã e a organização dos dados em 
um Sistema de Informação, que servirá como subsídio ao processo de gestão dos recursos hí-
dricos e estruturação de um sistema de alerta de cheias. 

Sistema de Informações 0 1 0 

2017/18 

Permanente 

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 
O objetivo desta ação é fomentar a educação ambiental direcionada aos recursos hídricos, com o propósito de contribuir ao engajamento, à 
sensibilização e à conscientização da sociedade para a conservação e a preservação da qualidade e da quantidade das águas da bacia hidro-
gráfica. 

2.400.000 4 1 2017 20 

T3 - Comunicação Social 
Esta ação possui a missão de incentivar de modo permanente as participações individual e coletiva no gerenciamento dos recursos hídricos 
da bacia hidrográfica do Camaquã e na implantação do Plano de Bacia, buscando a construção de uma cultura participativa voltada ao uso 
sustentável dos recursos hídricos. 

2.800.000 4 1,2 2017 20 

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

O objetivo geral desta ação é favorecer o processo de geração de conhecimento para a aplicação de boas práticas de conservação do solo e 
da água que levem à redução do processo erosivo e da degradação das terras, a partir da realização de cursos de capacitação aos técnicos 
da assistência técnica aos produtores da bacia, aos agricultores, agricultoras e jovens rurais. 

481.860 5 0,2 2018 8 

AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE ESCASSEZ DE ÁGUA 

A1 - Medidas estruturais para au-
mento de disponibilidade hídrica 

Esta ação tem como objetivo minimizar o comprometimento da vazão disponível nos cursos d’água através de medidas estruturais para o 
aumento da disponibilidade hídrica. A ação tem enfoque principal na bacia do arroio Velhaco, que apresenta a situação mais crítica em seu 
balanço hídrico. 

26.074.000 6 11,3 2017/18 7 anos 

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 da cultura 
do arroz, que é o uso que possui a maior demanda hídrica na bacia do Camaquã, a partir do 
alcance de índices de eficiência na irrigação, que será incentivado através de um programa de 
estímulo ao uso eficiente da água e de diretrizes de outorga que exijam o alcance gradual 
desses índices. 

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

Outorga de uso vinculada ao alcance gradual de 
índices de eficiência 

0 1 0 2017 Permanente 

Estímulo ao uso eficiente de água na irrigação do 
arroz 

239.940 5 0,1 2018 8 

AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE EROSÃO DOS SOLOS E ASSOREAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 

B1 - Estímulos a boas práticas 
agropecuárias 

Esta ação conta com dois programas, um relacionado a Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) e outro relacionado a Mecanismos de Ação Voluntária (MAV), que têm como objetivo a 
redução da perda de solos e do consequente assoreamento nos corpos de água e da poluição 
hídrica. 

Pagamento por Serviços Ambientais: Programa 
Produtor de Água 

320.000 8 0,1 Imediata Permanente 

Mecanismos de Adesão Voluntária: Selo Azul de 
sustentabilidade hídrica 

700.000 8 0,3 Imediata Permanente 

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

Esta ação é organizada em dois programas. O Programa de recuperação de APPs tem como 
intuito a identificação, preservação e recuperação de áreas degradadas e da cobertura vegetal 
de APPs, especialmente às margens dos cursos d’água e nascentes. O segundo programa terá 
como objetivo atingir a meta de cobrir 10% da área do bioma Pampa na bacia, com Unidades 
de Conservação efetivamente implantadas. 

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

Áreas de Restrição visando a proteção dos recursos 
hídricos 

0 1 0 2019 Permanente 

AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DE PROBLEMAS DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

C1 - Outorga de lançamento de 
efluentes no meio hídrico 

O objetivo desta ação é contribuir para o alcance da qualidade de água estabelecida pelo Enquadramento Qualitativo da bacia hidrográfica 
do Camaquã por meio de procedimentos adequados de outorga de lançamentos de efluentes que considerem a capacidade de assimilação do 
meio hídrico. 

300.000 10 0,1 2017 0,5 

C2 - Gerenciamento da poluição 
urbana 

Esta ação é dividida em dois programas, um tem como propósito a elaboração ou atualização 
dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos 13 municípios com sede dentro da 
área da bacia hidrográfica do Camaquã. O segundo programa tem como objetivo alcançar ní-
veis de tratamento de esgoto nas sedes urbanas da bacia, de forma a atingir o Enquadra-
mento. 

Elaboração ou atualização dos Planos Munici-
pais de Saneamento Básico 

1.278.301 11 0,6 

2017 

1 

Tratamento de esgotos para atingimento das 
metas de enquadramento 

151.578.759 12 65,4 15 

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 hidrográfica do Camaquã, incluindo destinação de despejos humanos e animais, uso racional de 
defensivos agrícolas, a proteção de poços e o controle da erosão do solo. 

Dependente da 
definição do 

CBH e de ou-
tros 

13 - 

Dependente 
da definição 
do CBH e de 

outros 

Permanente 

C4 - Controle da poluição mine-
rária 

O objetivo deste programa é exercer um controle sobre os impactos que possam surgir devido à exploração mineral na bacia hidrográfica do 
Camaquã.  

0 14 0 
Antes da im-
plantação da 

mina 

Permanente 
durante mine-

ração 
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AÇÃO VOLTADA À MITIGAÇÃO DO PROBLEMA DAS ENCHENTES, INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS OU FALHAS DE BARRAGENS 

D1 - Intervenções visando a miti-
gação de excessos hídricos 

Esta ação possui os seguintes objetivos: criar mecanismos de gestão da infraestrutura urbana, 
relacionados com o escoamento das águas pluviais, dos rios e arroios em áreas urbanas; ela-
borar o plano de segurança da barragem do arroio Duro; elaborar um programa para avalia-
ção da segurança atual e possível desativação de barragens de rejeitos de mineração; elabo-

rar um Zoneamento de Áreas Inundáveis. 

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 Ca-
maquã 

1.597.315 16 0,7 8 meses 

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

AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

E1 - Sistema de Acompanha-
mento da Implantação do Plano 
Orientado a Resultados 

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 moni-
toramento. 

Gerenciamento da implementação do Plano de 
Ações e articulação institucional 

4.765.000 18 2,06 2017 20 Criação, operacionalização e manutenção de um 
sistema de informações para gerenciamento 

Operacionalização e manutenção do SIG da bacia 

E2 - Suporte técnico e adminis-
trativo ao Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Camaquã: Agência de 
Bacia 

Esta ação orienta as análises necessárias para seleção da personalidade jurídica, e as demandas de aperfeiçoamento da legislação relacio-
nada ao tema do estado do Rio Grande do Sul, avaliando alternativas de custo para seu custeio, em função da personalidade jurídica que for 
adotada. 

18.000.000 19 7,8 2017 Permanente 

E3 - Cobrança pelo uso da água 
Esta ação trata da implementação de um dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos mais relevantes, juntamente com o enqua-
dramento e a outorga de direitos de uso de água, na bacia hidrográfica do Camaquã. 

0 20 0 Imediata Permanente 

*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 posteriormente. 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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6.1.1 FICHAS-RESUMO DAS AÇÕES 

AÇÕES TRANSVERSAIS 

AÇÃO T1 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO E REDE DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E DE 

ALERTA DE CHEIAS 

Objetivos 

Propor a complementação da rede de monitoramento de recursos hídricos em operação na bacia hidrográfica 

do Camaquã e a organização dos dados em um Sistema de Informações, que servirá como subsídio ao processo 

de gestão dos recursos hídricos e estruturação de um sistema de alerta de cheias. 

Atividades 

Implantação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã (SIRH-

Camaquã); instalação de estações para complementação da rede de monitoramento de chuva, vazão de cursos 

de água, concentração de sedimentos e qualidade das águas na bacia do Camaquã, incluindo sua manutenção 

e operação; consolidação do Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres (SMAD) na bacia do Camaquã. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; ANA; CPRM; CEEE; FEPAM; DRH/SEMA (Divisão de Planejamento – DIPLA); CEMADEN.  

Cronograma 

Implementação do Sistema de Informações em 1 ano; instalação de estações de monitoramento em até 5 anos; 

manutenção e operação durante todo o horizonte do plano; estudo hidrológico para o sistema de alerta em 12 

meses. 

Estimativa de custos 

Sistema de Informações: sem custos diretos; Instalação e manutenção da rede de monitoramento durante os 

20 anos: R$ 15,3 milhões; contratação de empresa para realização de estudo hidrológico para a rede de alerta 

de cheias: R$ 900 mil 

 

AÇÃO T2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivos 

Fomentar a educação ambiental direcionada aos recursos hídricos, contribuindo ao engajamento, à sensibilização e à 

conscientização da sociedade para a conservação e a preservação da qualidade e da quantidade das águas da bacia 

hidrográfica, buscando também a capacitação técnica dos membros do Comitê Camaquã para o alcance dos resultados 

esperados no planejamento e na gestão dos recursos hídricos e nos processos de tomada de decisão. 

Atividades 

Formação de agentes multiplicadores de Educação Ambiental direcionada aos Recursos Hídricos; Capacitação 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã; reativação do Comitê Mirim, agora com nova denominação, Comitê 

Jovem da Bacia Hidrográfica do Camaquã; Projeto de expedição do Rio Camaquã. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; DRH/SEMA; Secretariais Estaduais de Meio Ambiente e de Educação; Prefeituras Municipais; Institui-

ções governamentais e não governamentais com Projetos de educação ambiental na bacia; rede de Ensino (pública e 

privada); pescadores/comunidades ribeirinhas; sociedade em geral; Instituições de Ensino e Pesquisa; ONGs voltadas 

às questões ambientais e de educação; empresas operadoras da área de saneamento. 

Cronograma 

Implementação do Programa de Educação Ambiental (PEA) no primeiro ano a partir da aprovação do Plano de Bacia 

e a partir daí esta ação passa a ter um caráter contínuo e permanente. 

Estimativa de custos  

Para a implementação do PEA foi estimado um custo total de R$ 2,5 milhões no horizonte de planejamento do 

Plano de Bacia (20 anos). 
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AÇÕES TRANSVERSAIS 

AÇÃO T3 – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Objetivos 

Incentivar 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. 

Atividades 

Implantação de assessoria de imprensa; Detalhamento do programa de mobilização e comunicação social 

(PMCS) com plano de mídia; Produção e distribuição de materiais informativos e de divulgação; Promoção de 

campanhas de mobilização e comunicação social; Elaboração e emissão periódica de relatórios; Continuidade e 

ampliação das atividades atuais do Comitê Camaquã. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; DRH/SEMA; Poder público; usuários da água; sociedade em geral; meios de comunicação dos muni-

cípios da bacia; instituições de ensino e pesquisa de nível superior. 

Cronograma 

A implementação deverá iniciar no primeiro ano a partir da aprovação do Plano de Bacia e ter caráter contínuo. 

Estimativa de custos 

Para a implementação do PMCS foi estimado um custo total de R$ 2,8 milhões, para o horizonte de planejamento 

do Plano de Bacia. 

 

AÇÃO T4 – CAPACITAÇÃO NO MEIO RURAL VOLTADA À ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE CONSERVA-

ÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA 

Objetivos 

Favorecer o processo de geração de conhecimentos para a aplicação de boas práticas de conservação do solo e da 

água que levem à redução do processo erosivo e de degradação das terras e da poluição hídrica difusa. 

Atividades 

Formalização de parceria com o Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água; Capacitação de técnicos; 

Capacitação de produtores rurais; Detalhamento da execução dos cursos para técnicos e agricultores, 

agricultoras e jovens rurais; Proposição de conteúdo programático para os cursos de capacitação. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã, moradores da bacia do Camaquã; Prefeituras Municipais; Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, 

Ensino; Empresas  

Fumageiras; técnicos da Extensão Rural, Prefeituras Municipais; ANA; FEPAM; CRH/RS; DRH/SEMA; EMBRAPA; Uni-

versidades e escolas técnicas com atuação na bacia; EMATER-ASCAR/RS; FEPAGRO; SENAR. 

Cronograma 

As atividades de capacitação de técnicos e agricultores serão desenvolvidas no período de 2018 a 2025. 

Estimativa de custos 

O custo total estimado para a realização dos cursos de capacitação dos agricultores, agricultoras e jovens rurais 

e da realização do seminário de resultados de avaliação é de R$ 482 mil. 
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AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE ESCASSEZ DE ÁGUA 

AÇÃO A1 – MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Objetivos 

Minimizar o comprometimento da vazão disponível nos cursos de água através de medidas estruturais para o aumento 

da disponibilidade hídrica, com enfoque principal na bacia do arroio Velhaco, que apresenta a situação mais crítica em 

termos de balanço hídrico. 

Atividades 

Elaboração de projetos de engenharia e execução de obras de barragens para acumulação de água ou elevação 

de nível para irrigação na bacia do arroio Velhaco. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã, DRH/SEMA, IRGA, irrigantes. 

Cronograma 

Estima-se uma duração de sete (7) anos para esta ação, sendo dois (2) anos para a elaboração dos estudos e projetos 

e cinco (5) anos para a execução das obras, com início dos estudos em 2018. 

Estimativa de custos 

O custo total estimado para a elaboração de projetos e sua execução é de R$ 26 milhões de reais. 

 

AÇÃO A2 – ALCANCE GRADUAL DE NÍVEIS DE EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA 

Objetivos 

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. 

Atividades 

Realização de campanha de divulgação do novo Sistema de Outorga de Água, o SIOUT RS; Estímulo ao aumento 

da eficiência através de indicadores para emissão de outorga; Determinação de regra para o uso compartilhado 

da água na bacia do arroio Velhaco; Cursos de capacitação de irrigantes; Definição de diretrizes para eficiência 

no sistema de cobrança; Realização de acordos para redução das áreas irrigadas. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; Usuários de água na bacia do Camaquã; DRH/SEMA (Divisão de Outorga – DIOUT); AUD; FEPAM; 

CRH/RS; EMATER; FEDERARROZ; IRGA; FARSUL; FETAG; FAPERGS; Cooperativas; Sindicatos Rurais e Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais; FIERGS; fornecedores de produtos para irrigação eficiente. 

Cronograma 

O prazo para elaboração e veiculação da campanha de divulgação do SIOUT e o programa de outorga de direitos de 

uso vinculada ao alcance gradual de índices de eficiência deve ser iniciado em 2017 e tem caráter permanente na 

emissão de outorgas e na fiscalização; os cursos para capacitação dos irrigantes deverão iniciar em 2018 e ser reali-

zados ao longo de 8 anos (até 2025). 

Estimativa de custos 

Para a campanha de incentivo ao cadastro, estima-se um valor de R$ 168 mil; caso o Comitê julgue necessária 

a revisão do Inventário da bacia hidrográfica do arroio Velhaco, considera-se um valor de R$ 265,3 mil; os custos 

estimados para a realização de cursos de capacitação dos irrigantes representam um total de R$ 240 mil. 
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AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE EROSÃO DOS SOLOS E ASSOREA-
MENTO DOS CORPOS DE ÁGUA  

AÇÃO B1 – ESTÍMULOS A BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS 

Objetivos 

Reduzir a perda de solos e do consequente assoreamento dos corpos de água e da poluição hídrica e estabelecer 

Mecanismos de Adesão Voluntária para propriedades rurais como forma de promover maiores controles no uso de 

defensivos agrícolas e, assim, mitigar as preocupações da população de Camaquã quanto a qualidade das águas de 

abastecimento. 

Atividades 

Seleção de sub-bacia hidrográfica para adoção do Programa Produtor de Água (PPA) da Agência Nacional de 

Águas, servindo assim como projeto demonstrativo a ser replicado em diversas sub-bacias críticas da bacia 

hidrográfica do Camaquã; Criação e aplicação de um Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica para propriedades 

rurais a montante da barragem do arroio Duro. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; FEPAM, DRH/SEMA; Prefeituras Municipais; EMATER; Proponente do PPA (responsável pela elabora-

ção e o encaminhamento do projeto de PPA à ANA, celebrar os contratos, e acompanhar as suas execuções); Agência 

de Bacia, ou a Secretaria Executiva do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; Unidade de Gestão do Projeto do PPA; 

Produtores rurais beneficiários do PPA; Sindicato dos Trabalhadores Rurais; CORSAN, SINDITABACO, AFUBRA, Bancos 

de fomento a agropecuária; usuários de água da bacia, meios de comunicação de Camaquã, Organizações Ambien-

talistas. 

Cronograma 

Concepção, elaboração, implantação do PPA em 1,5 anos; Implantação do Selo Azul em 1 ano. A aplicação do PPA e 

do Selo Azul são de caráter permanente. 

Estimativa de custos 

Estima-se um custo de R$ 320 mil para elaboração do PPA e R$ 700 mil para a elaboração do Selo Azul. 

 

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

Objetivos 

Recuperar e proteger as áreas naturais que são relevantes para a conservação qualitativa e quantitativa dos recursos 

hídricos. 

Atividades 

Seleção de áreas a serem preservadas/recuperadas; elaboração dos projetos de preservação/recuperação (áreas 

erodidas e APPs de recursos hídricos); Implantação dos Projetos de Conservação/Preservação/Recuperação; 

Implementação efetiva das Unidades de Conservação existentes; Criação de novas unidades de conservação. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; SEMA (DBIO, FEPAM, DRH, DUC); Secretarias Municipais de Agricultura e de Meio Ambiente; EMATER-

RS/ASCAR; IRGA; Sindicatos Rurais; Associações de Produtores Rurais; Instituições de Ensino e Pesquisa; MMA; ONGs; 

FRH/RS; proprietários rurais. 

Cronograma 

Estima-se um período de 15 meses para a seleção de áreas e elaboração e projetos de Conservação/Preservação/Re-

cuperação de áreas erodidas e de APPs de recursos hídricos. A implantação e execução dos projetos tem caráter 

permanente. 

Estimativa de custos 

Recursos da ordem de cerca de R$ 1.122.000,00 milhões são necessários para a identificação das áreas e 

elaboração dos projetos. 

 

  



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

181 

AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DE PROBLEMAS DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

AÇÃO C1 – OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO MEIO HÍDRICO 

Objetivos 

Contribuir para o alcance da qualidade da água estabelecida pelo Enquadramento Qualitativo da Bacia Hidrográfica 

do Camaquã por meio de procedimentos adequados de outorga de lançamentos de efluentes que considerem a ca-

pacidade de assimilação do meio hídrico. 

Atividades 

Elaboração da rotina de inserção dos procedimentos de outorga de lançamentos de efluentes em meio hídrico 

na rotina operacional da FEPAM, sob a vertente processual, utilizando um modelo de qualidade da água ajustado 

à bacia hidrográfica do Camaquã. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã e FEPAM. 

Cronograma 

A modelagem de qualidade de água demanda um prazo de 6 meses para execução. 

Estimativa de custos 

O ajuste do modelo de qualidade de água à bacia hidrográfica do Camaquã, incluindo a campanha intensiva de 

coleta de informações sobre vazões e qualidade de água, terá um custo aproximado de R$ 300 mil, referentes 

à contratação de consultoria especializada. 

 

AÇÃO C2 – GERENCIAMENTO DA POLUIÇÃO URBANA 

Objetivos 

Auxiliar no planejamento dos serviços de saneamento básico e gerenciamento da poluição hídrica advinda de fontes 

pontuais urbanas. 

Atividades 

Elaboração ou Atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos 13 municípios com sede 

dentro da área da bacia hidrográfica do Camaquã; Contratação dos projetos de sistemas de esgotamento 

sanitário e posteriormente das suas execuções, visando o atendimento das metas do Enquadramento 

estabelecido para a bacia do Camaquã. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; DRH/SEMA; FEPAM; FUNASA; Prefeituras Municipais; CORSAN; usuários de água em áreas urbaniza-

das; Universidades, AUD, SENAI, FEPAGRO, EMBRAPA, IRGA, CIENTEC. 

Cronograma 

O prazo para elaboração de um PMSB é de cerca de 12 meses. Desde que haja recursos disponíveis não há impedi-

mento técnico para que todos sejam realizados simultaneamente. O início da operação de 4 sistemas de esgotamento 

sanitário foi previsto para 2025 e de mais 5 sistemas para 2030. Para que este cronograma seja cumprido, é necessário 

que os trâmites licitatórios para a contratação de projetos básicos e executivos de obras, sejam iniciados em 2017. A 

revisão dos PMSB e a operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário são de caráter permanente. 

Estimativa de custos 

O custo total estimado para a elaboração, complementação e/ou atualização dos 13 PMSB, é de R$ 1.278.302,00. 

O custo total para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário alcança os R$ 140 milhões, considerando 

os custos de operação e manutenção, o valor ultrapassa R$ 150 milhões. 
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AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DE PROBLEMAS DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

AÇÃO C3 – CONTROLE DA POLUIÇÃO DIFUSA DE ORIGEM RURAL 

Objetivos 

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 hidrográfica do Camaquã. 

Atividades 

Tratamento e destinação adequada de dejetos humanos e animais; proteção de poços e nascentes de 

abastecimento de água; controle da erosão; manejo de defensivos agrícolas. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; Moradores da bacia hidrográfica do Camaquã; Prefeituras Municipais; Instituições de Extensão Rural, 

Pesquisa e Ensino; Empresas Fumageiras; Técnicos da Extensão Rural, Prefeituras Municipais; Empresa/instituição 

contratada (conveniada) para a realização dos levantamentos específicos propostos; ANA; FEPAM; CRH/RS; 

DRH/SEMA; EMBRAPA; Empresa/instituição contratada (conveniada) para a realização dos levantamentos específicos 

propostos; EMATER-ASCAR/RS; FEPAGRO; IRGA. 

Cronograma 

As atividades propostas no Programa de controle da poluição difusa no meio rural da bacia hidrográfica do Camaquã 

são de caráter contínuo e estão programadas para serem executadas até o ano de 2035. 

Estimativa de custos 

Instalação sanitária c/fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro: R$ 3.598,80/unidade; Esterqueira em PEAD 

de 0,08 mm: R$ 9,50/m³; Proteção de nascente e isolamento num raio de 50 metros: R$ 2.935,82/unidade; 

Proteção de poço escavado: R$ 1.208,85/unidade; Proteção básica de poço tubular profundo: R$ 

190,50/unidade; Controle da erosão - Custo médio para solo argiloso: R$ 48,67/ha; solo arenoso: R$ 66,97/ha.  

 

AÇÃO C4 – CONTROLE DA POLUIÇÃO MINERÁRIA 

Objetivos 

Exercer um controle sobre os impactos que possam surgir devido à exploração mineral na bacia hidrográfica do Ca-

maquã. 

Atividades 

Criação e execução de programas ambientais para mitigação dos impactos gerados pelas atividades mineradoras 

sob responsabilidade do empreendedor que estejam ao alcance do Comitê de Bacia Hidrográfica do Camaquã 

para poiar a fiscalização da execução destes programas. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; sociedade da bacia; empresa mineradora; Prefeituras Municipais; DNPM; FEPAM; universidades. 

Cronograma 

O acompanhamento deve iniciar antes do início da implantação do empreendimento, permanecer durante a fase de 

licenciamento e perdurar enquanto houver processo de lavra e após o mesmo, sendo que o prazo será definido em 

função dos resultados do monitoramento qualitativo das águas 

Estimativa de custos 

Os custos dos programas de monitoramento e recuperação de áreas deverão ser apresentados pelas empresas 

mineradoras. 
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AÇÃO VOLTADA À MITIGAÇÃO DO PROBLEMA DAS ENCHENTES, INUNDAÇÕES E ALAGAMEN-
TOS OU FALHAS DE BARRAGENS 

AÇÃO D1 – INTERVENÇÕES VISANDO A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DE EXCESSOS HÍDRICOS 

Objetivos 

Mitigar os problemas causados por enchentes, inundações, alagamentos ou falhas de barragens. 

Atividades 

Elaboração de Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais; Elaboração do Plano de 

Segurança da Barragem do Arroio Duro; Elaboração de Programa para Desativação e Segurança da Barragem 

do Arroio João Dias e Barragem de Rejeitos de (Minas do Camaquã); Zoneamento de Áreas Inundáveis na bacia 

hidrográfica do Camaquã. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; Prefeituras Municipais; IPH-UFRGS; Ministério das Cidades; AUD; Ministério da Integração; 

Defesa Civil; ANA; população na área de risco potencial da barragem do Arroio Duro e barragens de mineração 

(participação em audiências públicas). Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB); ABRH; massa falida das 

companhias de mineração operadoras do sistema; Ministério Público do Estado e Federal; SEMA; FEPAM; DNPM; 

CNAD; CPRM. 

Cronograma 

Prazo entre seis (6) e dez (10) meses para elaboração de um Plano de Drenagem Urbana; seis (6) meses para 

a elaboração do Plano de Segurança de Barragem; dois (2) meses para inspeção de emergência e elaboração 

do plano de ação emergencial e seis (6) meses para realização de projeto de recuperação emergencial e destino 

final do empreendimento (barragens de mineração); quatro (4) meses para elaboração dos Estudos de 

Zoneamento de Áreas Inundáveis. 

Estimativa de custos 

Custo para a elaboração dos Planos de Drenagem Urbana dos municípios com área urbana na bacia (R$ 

842.657,54); elaboração inicial e revisão do Plano de Segurança da Barragem do Arroio Duro (R$ 747 mil); 

Projeto de Recuperação Emergencial e Destino Final do Empreendimento de mineração (1,6 milhões); Programa 

de Zoneamento de Áreas Inundáveis (R$ 543 mil). 

 
AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

AÇÃO E1 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMEN-TO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO ORI-

ENTADO A RESULTADOS: SIGEOR 

Objetivos 

Auxiliar e garantir a implementação do Plano de Ações da bacia hidrográfica do Camaquã por meio da execução de 

atividades de gerenciamento, acompanhamento e monitoramento, para que os 16 programas que o integram, alcan-

cem os objetivos propostos e as metas estabelecidas. 

Atividades 

Sistema de Informação para Gerenciamento da Implantação do Plano Orientado a Resultados (SIGEOR): 

Programa de Gerenciamento da Implementação do Plano de Ações e Articulação Institucional; Programa de 

Criação, Operacionalização e Manutenção de um Sistema de Informações para Gerenciamento; Programa de 

Operacionalização e Manutenção do SIG da Bacia. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; DRH/SEMA; FEPAM; instituições de ensino e pesquisa de nível superior. 

Cronograma 

O SIGEOR deverá ser executado de modo permanente e sistemático no decorrer de todo o horizonte de planejamento 

(20 anos). 

Estimativa de custos 

Caso identificada a necessidade, poderá ser contratada consultoria especializada para apoio técnico operacional, 

cujo custo total para o horizonte de planejamento (20 anos) foi estimado em cerca de R$ 4,765 milhões. 
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AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

AÇÃO E2 – SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CO-MITÊ DE BACIA DO CAMAQUÃ: AGÊNCIA 

DE BACIA 

Objetivos 

Orientar as análises necessárias para seleção da personalidade jurídica e as demandas de aperfeiçoamento da legis-

lação relacionadas ao tema do estado do Rio Grande do Sul. 

Atividades 

Prover ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã o suporte técnico e administrativo para exercício de suas 

atribuições. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; SEMA; CRH/RS, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

Cronograma 

Não é possível definir prazos por depender de decisões que fogem ao controle do Comitê e mesmo da SEMA. 

Estimativa de custo 

O custo anual da Agência da Bacia Hidrográfica do Camaquã está orçado entre R$ 0,9 e 1,4 milhões dependendo 

da alternativa selecionada. 

 

AÇÃO E3 – COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 

Objetivos 

Oferecer subsídios para a implementação de um dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos mais rele-

vantes, juntamente com o enquadramento e a outorga de direitos de uso de água, na bacia hidrográfica do Camaquã. 

Atividades 

Para executar esta ação o Comitê necessita deliberar sobre o mecanismo e valores de cobrança pelo uso de 

água tendo por base os subsídios apresentados. 

Atores envolvidos e parcerias institucionais 

CBH-Camaquã; SEMA; CRH/RS. 

Cronograma 

É previsto que esta seja uma das deliberações do Comitê que fazem parte do seu plano de bacia. Portanto, deverá 

ser tomada a curtíssimo prazo. 

Propõe-se um prazo de um (1) ano para o início da cobrança, caso ela venha a ser aprovada pelo seu Comitê. 

 

6.1.2 PRIORIZAÇÃO SISTÊMICA DAS AÇÕES 

Para avaliar a prioridade temporal das ações adotou-se a técnica 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 6.2. As ações 

estruturantes são aquelas que deveriam ser atacadas logo no início da implementação do 
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plano pois as demais, com diferentes intensidades, dependem delas, com exceção das ações 

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

cias. 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 possível instabilidades que possam acarretar. As indicadoras e reguladoras têm em 

comum o fato de serem pouco influentes, mas dependentes, mais as indicadoras que as re-

guladoras. Assim, as indicadoras, devem ser implementadas em uma segunda fase, quando 

as estruturantes já tiverem estabelecido condições ideais ao sucesso do plano de ações. 

Quadro 6.2 – 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 lança-
mentos 

D1 – Controle de 
cheias 

A2 – Eficiência C2 – Poluição urbana C4 –Poluição minerária E2 – Agência de Bacia 

T3 – Comunicação So-
cial 

B1 –Boas práticas   

T4 – Capacitação rural    

T1 – Sistema de Infor-
mações 

   

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 exem-

plo, 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 intrínseco que apre-

senta em todos os cenários, mostrou pouca influência, e grande dependência em relação às 

demais ações e por isto acabou sendo hierarquizada com menor prioridade 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 altera-

ção da realidade regional, possa ser relevante nos cenários de maiores dinâmicas 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 programas 

relevantes para o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Camaquã. O 

cadastro e a outorga organizarão os usos de água, especialmente nas sub-bacias que já estão 
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em situação crítica de balanço hídrico. O sistema de informações permitirá o bom funciona-

mento 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 a sua participação no ge-

renciamento da bacia, 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 urbana 

não permita esquecer a necessidade de contribuição do meio urbano. 

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 lança-

mentos e C4 – Controle da poluição minerária devem ser considerados também fatores de 

estabilidade do gerenciamento, na medida em que suas ausências permitirão o questiona-

mento 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 implantação, 

e a possibilidade de serem encontrados caminhos alternativos sem a sua presença, certamente 

influenciaram a sua classificação como autônoma por parte dos consultores.  

6.1.3 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 6.3 apresenta os resultados desta classificação. Ela sugere que as 
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ações que envolvem investimentos a campo e execução de obras ou intervenções sejam pos-

tergadas ou consideradas de forma diferenciada em relação àquelas que demandam unica-

mente o custeio de atividades humanas. 

Quadro 6.3 – Classificação funcional das ações 
Ação com maior 
precedência: 
aporta informações 
para o gerencia-
mento das demais 

Ações relacionadas a ins-
trumentos de gerencia-
mento de recursos hídri-
cos: facilitam a imple-
mentação das demais 

Ações que requerem 
investimentos e exe-
cução a campo 

Ações de suporte à 
implementação do 
Plano de Ações 

T1 – Sistema de Infor-
mações 

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  
 

6.1.4 CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA-SETORIAL DAS AÇÕES 

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

setores econômicos da administração pública. Ela facilita a avaliação sobre onde se deve bus-

car recursos para implementação de cada ação. O Quadro 6.4 apresenta a classificação. 
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Quadro 6.4 – 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 

Gerencia-
mento 

Atribuições específicas da 
SEMA 

Atribuições comparti-
lhadas CBH e SEMA 

Atribuições compartilha-
das CBH e setor agrícola 

(extensão rural) 

T1 – Sistema de Informações T2 – Educação Ambi-
ental 

T4 – Capacitação rural 
A2 – Alcance de eficiência 

C1 – Outorga de lançamentos 
T3 – Comunicação So-

cial 
B1 – Estímulo a boas 

práticas agropecuárias 
C4 – Controle de poluição mi-

nerária 

E1 – Sistema de Gerencia-
mento E2 – Agência de Bacia 

C3 – Controle da polui-
ção rural 

E3 – Cobrança 

Obras e 
interven-

ções 
A1 – Medidas para aumento de disponibilidade 

Área Ambiental B2 – Recuperação de APPs 

Área de Defesa 
Civil 

D1 – Controle de cheias 

Setor Sanea-
mento 

C2 – Poluição urbana 

Por meio dela se pode propor a seguinte estratégia: 

1. as ações classificadas na área de recursos hídricos, como afetas ao seu gerenciamento, 

seriam aquelas prioritariamente sustentadas financeiramente pelos recursos disponibi-

lizados 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 parce-

rias ou com a SEMA ou com o setor agropecuário (especialmente a extensão rural), 

com divisões de trabalho e aporte de recursos conforme acertos a serem 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 Recursos 

Hídricos mas não exclusivamente vinculadas a esta atividade; portanto, o Comitê de-

verá se articular com a área ambiental do estado, por meio da SEMA, e eventualmente, 

recorrendo ao apoio da União em busca de sustentabilidade financeira para sua imple-

mentação; em certos casos poderão ser disponibilizados recursos não necessariamente 

para a sua implementação, mas para elaboração dos projetos para busca de financia-
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mento nas fontes existentes a não ser que o comitê entenda ser necessário disponibi-

lizar 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, apli-

cando-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 a 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. 

6.2 Diretrizes de outorga 

Outorga de direitos de uso da água é um instrumento de gestão instituído pelas Políticas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997 e Lei Estadual n° 

10.350/1994), cujo objetivo é garantir o controle quali-quantitativo dos usos múltiplos das 

águas superficiais e subterrâneas, bem como o efetivo exercício dos direitos de acesso a água, 

considerando que a água é um bem público de domínio do Estado. As diretrizes de outorga 

foram deliberadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã, em reunião plenária reali-

zada em 5 de agosto de 2016, tendo por subsídios as análises apresentadas neste plano. As 

deliberações são apresentadas em sequência. 

6.2.1 OUTORGA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Os critérios e diretrizes relacionados à outorga de águas superficiais foram apresentados na 

forma de uma minuta de Resolução do CBH Camaquã, a ser futuramente analisado e homo-

logado pelo CRH-RS, conforme segue: 

Art. 1º A vazão de referência a ser utilizada para o cálculo das disponibilidades hídricas em 

cada seção fluvial, será a vazão de estiagem com permanência de noventa por cento do tempo 

(Q90%). 

§1º O limite máximo de derivações consuntivas a serem outorgadas na porção da bacia hidro-

gráfica limitada por cada seção fluvial considerada, em condições naturais, será de 60% (ses-

senta por cento) da Q90% ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos residuais 

mínimos equivalentes a 40% (quarenta por cento) da Q90%. 
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§2º Quando o curso de água natural for regularizado pelo interessado, o limite de outorga 

poderá ser superior a 60% (sessenta por cento) da Q90%, aproveitando-se o potencial 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, nas quais os balanços hídricos elaborados no 

Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã mostraram que as demandas atuais superam o refe-

rencial estabelecido pelo Art. 1º desta Deliberação, as respectivas bacias serão 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 mencionado, 

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; 

§ 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 capta-

ções 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 disponibilidade hídrica, 

por programas de aumento da eficiência de uso da água ou por desistência ou caducidade de 

outorgas emitidas. 

Art. 5º Os trechos específicos aos quais os Arts. 2º a 4º reportam-se, são aqueles apresentados 

no Quadro 6.5 e no Mapa da Figura 6.1 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 condição de 

Bacia Especial, devendo levantamento batimétrico identificar suas extensões. 
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§ 2º Estudos posteriores, com informações providas pela rede de monitoramento de quanti-

dade e de qualidade prevista no § 1º. do Art. 3º. poderão alterar os trechos indicados no 

Quadro 6.5 e no Mapa da Figura 6.1. 

§ 3º São mantidos os critérios aprovados pela Resolução do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos n° 69 de 22 de março de 2010 que institui critérios para o aproveitamento 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. 

Quadro 6.5 – Identificação dos trechos críticos quanto ao balanço hídrico na bacia 
hidrográfica do Camaquã 

Nº Curso de água Observações 

1 Sanga Sarandi 
Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 

pelo refluxo das águas da laguna dos Patos 

2 Arroio Duro 

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 incrementais 

que ultrapassarem os 40% da Q90% em cada seção fluvial. 

3 Arroio Butiá Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo das águas da laguna dos Patos. 4 Arroio Velhaco 

5 
Trecho sem identificação, afluente 

da margem esquerda do arroio 
Velhaco 

 

6 
Trecho sem identificação, afluente 

da margem direita do arroio 
Capivara 

 

7 Arroio Capivara Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo das águas da laguna dos Patos. 8 Arroio Teixeira 
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Figura 6.1 – Identificação dos trechos críticos de balanço hídrico na bacia 
hidrográfica do Camaquã 
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6.2.2 OUTORGA DE DERIVAÇÕES DE ÁGUA DE CURSOS DE ÁGUA REGULARIZADOS POR 

RESERVATÓRIOS 

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. 

A proposta é que o limite de outorga possa ser superior a 60% da Q90% natural, de modo a 

aproveitar o potencial de regularização, desde que seja garantido um fluxo residual mínimo a 

jusante, equivalente a 40% da Q90% natural. Ou seja, por meio deste dispositivo mantém-se 

uma vazão ecológica desta ordem, tema a ser considerado adiante. 

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

rização são: 

6.2.2.1 Situação onde existem usuários a montante do reservatório 

No caso em que existam 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 re-

servatório, permitindo atualizar a estimativa do novo valor da vazão regularizada, a cada vazão 

outorgada a montante.  

6.2.2.2 Situação onde existem usuários a jusante do reservatório 

Nessa situação o reservatório controla parte das vazões disponibilizadas a esses usuários, mas 

não a totalidade. A diferença é proveniente das vazões geradas na bacia incremental 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 agregação da contribuição do reser-

vatório com a das vazões da bacia incremental.  

6.2.3 PROPOSTA DE VAZÕES INSIGNIFICANTES, DISPENSÁVEIS DE OUTORGA 

Tem-se por referência que a normatização definida pela Resolução CRH nº 91/2011 é ade-

quada e suficiente para a definição do conceito de vazão insignificante para a Bacia Hidrográ-

fica do Camaquã. 

6.2.4 PROPOSTA DE VAZÃO ECOLÓGICA 

Os requisitos de uma vazão ecológica são: 

 ser representativa de um percentual importante dos volumes de água fluentes; 



  

RS – Relatório Final Síntese 
 

 

194 

 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; 

 ter como meta a conservação das comunidades naturais do ecossistema fluvial no tre-

cho em estudo; 

 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;  

 permitir nos trechos fluviais degradados uma melhora da composição físico-química da 

água, bem como das condições de habitats. 

O cumprimento destes requisitos exige a disponibilidade de um grande número de informações 

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 métodos de fixação da vazão eco-

lógica 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 disponibilidade de informações.  

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

concomitante dos impactos ambientais através do monitoramento de certos parâmetros am-

bientais, correlacionando-os com os pulsos naturais de vazão do rio, representados, mais sim-

plificadamente, por alguns parâmetros de vazões como por exemplo, os de uma curva de 

permanência. Isto associa a simplicidade de implementação com a coerência ecológica, a ser 

avaliada pelo monitoramento. 

Para efeitos de aplicação inicial propõe-se a adoção da vazão ecológica como 40% da Q90, 

igual, portanto, à vazão não-outorgável em cada seção fluvial, de acordo com a diretriz apro-

vada de outorga. 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, por meio da análise 

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

como: 

 comportamento das descargas fluviais; 
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 alterações morfológicas ao longo do curso de água e na conectividade longitudinal da 

rede de drenagem; 

 manutenção dos hábitats; 

 presença de espécies de algas e invertebrados; 

 índices de abundância de macrófitas; 

 condições de preservação de vegetação ripária; 

 índices de abundância e diversidade de espécies da ictiofauna; 

 presença de espécies ameaçadas e espécies exóticas; 

 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 deta-

lhados. Quando a rede de monitoramento e o sistema de informação de recursos hídricos 

estiverem operacionais e as informações estiverem disponíveis, será possível avaliar outras 

alternativas para a vazão ecológica além da 40% da Q90, de forma a ser preservada a inte-

gridade ecológica dos corpos hídricos superficiais da bacia hidrográfica do Camaquã, onde 

possível. 

6.2.5 OUTORGA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Sugere-se que na Bacia do Camaquã, onde não são conhecidos problemas mais sérios de 

rebaixamento de níveis de água subterrânea por excesso de explotação, sejam mantidas as 

abordagens das normas legais existentes: Decreto Estadual n° 42.047/2002, alterado pelo 

Decreto nº 52.035/2014, e a Resolução CRH-RS nº 60/2009. 

6.2.6 OUTORGA DE USOS NÃO-CONSUNTIVOS DE ÁGUA 

Usos não consuntivos, ou seja, onde retorna 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 antecedem as outorgas de uso de 

água. 
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6.2.7 SISTEMA DE OUTORGA DE ÁGUA DO RIO GRANDE DO SUL (SIOUT RS) 

Um cadastro de usuários de água é o primeiro procedimento a ser realizado para obtenção de 

outorga de uso de água superficial e subterrânea. A partir de janeiro de 2016, o DRH passou 

a utilizar o novo Sistema de Outorga de Água, o SIOUT RS, que tem intuito de aperfeiçoar o 

gerenciamento das concessões e administração de atos inerentes às outorgas de uso de água, 

por meio de ferramentas que explorem as informações relativas aos recursos hídricos de forma 

eletrônica. Desta forma, o SIOUT RS irá tornar o processo de outorga mais transparente e ágil 

para a sociedade. Acesse http://www.siout.rs.gov.br/ para mais informações. 

6.3 Modelos de cobrança pelo uso de água e potencial de arrecadação 

Na proposta de cobrança pelo uso de água houve a opção pela adoção de mecanismo binomial, 

que no Brasil foi adotado na bacia do rio Doce, unicamente por ser o mais simples entre os 

que são adotados no país. Cobra-se duas parcelas: 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 

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 

6.6. 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, foram orçados. 

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 cons-

tam do quadro.  

As simulações foram organizadas em dois grupos de abordagem. No primeiro grupo se partiu da 
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interpretação de que a lei da Política Estadual de Recursos Hídricos demanda previamente a exis-

tência de uma Agência de Bacia (ou de Região Hidrográfica, como denominado) para ser imple-

mentada a cobrança, e seus resultados são apresentados na penúltima linha do Quadro 6.6. No 

segundo grupo se partiu da hipótese de que não haveria necessidade ou impedimento de que a 

cobrança seja implementada sem a existência de uma Agência e seus resultados são apresentados 

na última linha do Quadro 6.6.  

Juntamente ao quadro são apresentados os impactos em duas categorias de usuários de água 

da bacia 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 se calcular o custo por hectare irrigado para o arroz e o custo por 

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

impacto da cobrança. 

O último levantamento sobre os custos médios ponderados de produção do arroz irrigado no 

Rio Grande do Sul, referente à safra do verão 2015/20165, indica custos variáveis (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 sobre Saneamento (SNIS) apresentou 

índices que podem ser usados para avaliação do impacto da cobrança para as cidades locali-

zadas dentro da bacia hidrográfica do Camaquã, todas operadas pela CORSAN. 

                                            

 

5 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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Quadro 6.6 – 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 lança-
mento 

(R$/kgDBO) 

Irrigação 
(R$/ha) 

Abastecimento 
urbano 

(R$/m3) 

Compartilhadas 
CBH e SEMA/DRH 

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 SEMA/DRH 

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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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 lis-

tadas, é insignificante, seja em relação ao custeio do arroz irrigado, seja em relação às 

tarifas praticadas pela empresa concessionária dos serviços de abastecimento público. 

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 integralmente repas-

sada ao usuário final. 

Entende-se, assim, que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã tem subsídios sufi-

cientes para optar pela alternativa de cobrança que mais atenda aos seus anseios de 

distribuição dos encargos sobre os pagantes e sobre os programas que deverão ser 

financiados. 

Recomenda-se que sendo considerada legalmente sustentável a hipótese de se implan-

tar a cobrança sem existência da Agência de Bacia, que este custo seja eliminado, redu-

zindo sobremaneira os impactos nos usuários. Eventualmente, todos os programas apre-

sentados no Quadro 6.6 poderão ser implementados, já que se concluiu que os impac-

tos da cobrança seriam pequenos para os usuários de água. Alternativamente, e na 

mesma linha de orientação da Lei Estadual nº 10.350/94 relacionadas à gradualidade da 

implantação da cobrança, os programas poderiam ser implementados por etapas, de 

acordo com as prioridades do Comitê.  

O Comitê, após fazer esta opção, deverá interagir com o Governo do Estado para avaliar 

os aspectos legais desta decisão de iniciar a cobrança sem existência da Agência, e para 

que sejam organizados os procedimentos relacionados ao faturamento e administração 

da conta bancária que receberia e da qual seriam aplicados os recursos arrecadados. Ao 

longo do tempo, angariada experiência, seria o momento de se cogitar sobre a necessi-

dade de implantação da Agência de Bacia. 

Na Reunião Pública Extraordinária do Comitê Camaquã do dia 29 de agosto de 2016, um 

parecer emitido pelo Grupo de Trabalho de Cobrança do Comitê Camaquã recomenda 

que a cobrança pelo uso da água na bacia não deverá ser executada enquanto não for 

instituída a Agência de Região Hidrográfica. 
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6.4 Financiamento do plano 

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

viabilizar a implementação de Planos de Recursos Hídricos. Contudo, os valores arreca-

dados, em geral, não satisfazem todas as necessidades dos programas de ação 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 agên-

cias 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 Hidrográfica do Camaquã. 

No Anexo 4 do Relatório Técnico 6 deste Plano de Bacia Hidrográfica, foram detalhadas 

estas fontes, apresentando também os contatos e, quando possível, a forma de captação 

destes recursos. 

6.5 Proposta organizacional para implementação do gerenciamento 

de recursos hídricos  

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

vistas 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 recomendado que o comitê não leve em conta a existência da Agência 

como fundamental para implementação do Plano de Ações, e trate de encontrar alter-

nativas para realizá-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 aprova-

ção 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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6.6 Pacto das águas 

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

belecidos pactos institucionais e sociais entre as entidades responsáveis e as entidades 

intervenientes. 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 conteúdo, custos e divisão de responsabilidades financeiras e operacionais, re-

lacionadas a cada ação.  

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

com algum vínculo à esta bacia hidrográfica a respeito de uma visão estratégica sobre a 

gestão dos recursos hídricos. Este Pacto das Águas tem como subsídio o Plano dos Re-

cursos 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 estabelecer pactos institucionais e sociais para implementar as ações pro-

postas, que visam garantir água em quantidade e qualidade para a atual e futuras ge-

rações. 

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

dricos 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-se in-

teressados em participar das discussões de cada programa e, portanto, a lista de enti-

dades apresentada nas ações é preliminar e não definitiva. 

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

concretizado em menos de 1 ano. O processo proposto para estabelecer este pacto passa 

pelas 4 fases apresentadas no Quadro 6.7. 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 fo-

mento. 

Para que o CBH Camaquã possa acompanhar passo a passo a implementação dos pro-

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

Implantação do Plano Orientado a Resultados” esteja operacionalizado, e possa colecio-

nar, sistematizar e divulgar as informações referentes a implementação de cada ação. 
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Quadro 6.7 – Fases do processo proposto para estabelecer o Pacto das Águas 
F
a

s
e

 1
 

Divulgação e mobilização em torno do estabelecimento do Pacto das Águas 

O primeiro passo seria a divulgação do Plano de Recursos Hídricos do Camaquã e o anúncio de abertura de inscrições de interessados na pactuação em torno da implantação de cada uma das suas 16 ações. Esta divulgação 

deverá 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 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 as estratégias de condução 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 e referente a cada ação. Desta forma, seriam no máximo 16 pactos a serem estabelecidos, sendo um para cada 

ação. Também é possível agregar-se algumas ações a um único pacto, na medida em que se verifique serem os atores sociais responsáveis e intervenientes idênticos, as possíveis fontes de financiamento as mesmas, entre 

outras possíveis similaridades e convergências. 

F
a

s
e

 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. 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, serão identificadas as fontes possíveis de financiamento, considerando aquelas já propostas no Plano de Bacia, ou seja, os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, as fontes de 

financiamento privadas, municipais, estaduais, federais e multilaterais existentes. Com base neste mapeamento de alternativas de financiamento, serão definidas estratégias para busca de recursos, incluindo a elaboração de 

solicitações de financiamento. Deverão, neste caso, serem obtidos os editais e demais documentos 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.  

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 responsabilizaria(m) por sua aplicação e prestação de contas. É importante que as entidades que poderão receber e gerir os recursos tomem parte das reuniões do pacto específico. 

F
a

s
e

 3
 

Reuniões para divisão de responsabilidades na implementação das ações 

Nesta fase os projetos com as propostas de financiamento seriam elaboradas pelas entidades, 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 referência 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 específicas, 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 referida. Esta fase seria encerrada pela 

aprovação e liberação de recursos para implementação do programa específico. 

F
a

s
e

 4
 Reuniões para acompanhamento da implementação das ações 

Iniciada a implementação dos Planos de Ação, seriam realizadas reuniões visando o acompanhamento 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. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul adotam a 

estratégia de gerenciamento descentralizado desses recursos. Essa descentralização 

comporta as seguintes vertentes: 

1. Descentralização espacial: tem como referência as bacias e sub-bacias hidrográ-

ficas que cortam o território do estado e que se constituem nas unidades territo-

riais da política e do gerenciamento dos usos da água; neste plano, a região de 

interesse é a Bacia Hidrográfica do Camaquã.  

2. Descentralização administrativa: por meio da qual os recursos hídricos de cada 

unidade territorial devem ser gerenciados conjuntamente por órgãos públicos, 

entidades privadas e organizações sociais que atuam nas respectivas regiões; e 

3. Participação social: o ordenamento jurídico da área estabelece que os usuários 

da água e as entidades organizadas das comunidades locais devem ter ampla 

participação na formulação e implementação das ações pertinentes a cada re-

gião. 

No que se refere ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, 

buscou-se a implementação de um processo de descentralização espacial e administra-

tiva com participação social, tendo por base as possibilidades e interesses dos atores 

sociais da bacia hidrográfica, e levando em conta os seus problemas de recursos hídricos 

com as respectivas possíveis soluções.  

Ao longo deste processo foi realizado o diagnóstico da bacia, onde os problemas de seus 

recursos hídricos foram evidenciados em termos quantitativos e qualitativos. Um prog-

nóstico da evolução do uso de água na bacia foi elaborado em sequência, considerando 

dois cenários futuros alternativos, evidenciando os potenciais problemas e conflitos de 

uso de água, e sugerindo formas de gerenciá-los. Na terceira fase foi elaborado um 

Plano de Ação que teve o propósito de orientar os usos de água na bacia, e de propor 

medidas estruturais e não estruturais para evitar e mitigar os problemas de conflitos de 

uso de água na bacia. 

Este Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã oferece ao seu Co-

mitê, à população dos municípios da bacia e aos poderes públicos envolvidos as análises, 
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orientações e propostas de intervenções voltadas à promoção do desenvolvimento sus-

tentável tendo por base o uso, o controle e a proteção de suas águas. Sua implementa-

ção tornaria a bacia hidrográfica do Camaquã um lugar melhor para viver, oferecendo 

qualidade de vida aos seus habitantes, ao mesmo tempo que permitiria o crescimento 

econômico sustentado por seus recursos de água, solo, clima e paisagem.   
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