
ATIVIDADES PRELIMINARES
(RT1)

Serviços de Consultoria Relativo
ao Processo de Planejamento da
Bacia Hidrográfica do Camaquã 
Fases A, B e C

SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE

Dezembro de 2014



 

 

1 

SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................. 7 

2 MOBILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E APOIO LOGÍSTICO...................... 8 

2.1 EQUIPE TÉCNICA EFETIVAMENTE MOBILIZADA .................................................................. 8 

2.2 MOBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA ............................................................... 9 

2.3 APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS BASES CARTOGRÁFICAS PARA FUNDAMENTAÇÃO 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO PLANO ............................................................ 9 

3 CURSO DE CONTEXTUALIZAÇÃO COM A EQUIPE TÉCNICA ................................................ 10 

4 CURSO DE CONTEXTUALIZAÇÃO COM OS REPRESENTANTES DO CBH CAMAQUÃ ...... 11 

5 ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA BACIA DO CAMAQUÃ, ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL, ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS VOLTADOS À QUESTÃO AMBIENTAL E 
DE RECURSOS HÍDRICOS .................................................................................................................... 12 

5.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL .................. 12 

5.1.1 Metodologia ................................................................................................................. 12 

5.1.2 Aspectos Históricos da Ocupação da bacia hidrográfica do rio Camaquã ......................... 13 

5.1.3 Organização Social ........................................................................................................ 22 

5.1.3.1. Atores Estratégicos no Âmbito Federal.................................................................................... 23 

5.1.3.2. Atores Sociais Estratégicos Âmbito Estadual ........................................................................... 28 

5.1.3.3. Atores Sociais Estratégicos Âmbito Municipal .......................................................................... 31 

5.1.4 Caracterização dos Padrões Culturais e Antropológicos ................................................... 36 

5.1.5 Calendário de Eventos .................................................................................................. 39 

5.2 ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS RELATIVOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ...................... 44 

5.2.1 Aspectos Institucionais .................................................................................................. 44 

5.2.1.1. Política Nacional de Recursos Hídricos e seu Respectivo Sistema ............................................ 45 

5.2.1.2. Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul e seu Respectivo Sistema ........... 47 

5.2.2 Aspectos Legais Aplicáveis ............................................................................................ 62 

5.2.2.1. Legislação Aplicável aos Recursos Hídricos ............................................................................. 63 

5.2.2.2. Outras Legislações Relacionadas a Recursos Hídricos ............................................................. 66 

6 SELEÇÃO E PROPOSIÇÃO DE EQUAÇÕES E MODELOS DE APOIO À DECISÃO .............. 69 

6.1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 69 

6.2 MODELOS MATEMÁTICOS DE SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS HIDROLÓGICOS ....................................... 70 

6.2.1 Modelo Hidrológico MGB-IPH ......................................................................................... 70 

6.2.1.1. Introdução ............................................................................................................................. 70 

6.2.1.2. Dados de Entrada do Modelo ................................................................................................. 72 

6.2.1.3. Calibração do Modelo Hidrológico MGB-IPH para Regionalização das Vazões Máximas, 
Mínimas e Médias ................................................................................................................................... 77 

6.2.2 Modelo de Balanço Hídrico SAD-IPH .............................................................................. 81 

6.2.2.1. Introdução ............................................................................................................................. 81 



 

 

2 

6.2.2.2. Dados de Entrada do Modelo ................................................................................................. 84 

6.2.2.3. Descrição do Módulo de Balanço Hídrico ................................................................................. 86 

6.2.2.4. Visualização e Exemplos de Resultados Obtidos com o Modelo ............................................... 86 

6.3 MODELOS DE SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA ..................................................................... 89 

6.3.1 Simulação da Qualidade em Águas Continentais ............................................................ 89 

6.3.2 Simulação da Qualidade em Lagoas e Lagunas: Modelo IPH-A ....................................... 93 

6.4 MODELOS MULTICRITÉRIO COMO SUPORTE A TOMADA DE DECISÃO DO GESTOR ............................... 98 

6.4.1 Introdução ................................................................................................................... 98 

6.4.2 Metodologia ................................................................................................................. 99 

6.4.2.1. Classificação Direta ................................................................................................................ 99 

6.4.2.2. Classificação Indireta ............................................................................................................ 100 

6.4.2.3. Resultado das Análises ......................................................................................................... 101 

6.5 EQUAÇÕES PARA OUTORGA E COBRANÇA PELOS USOS DA ÁGUA ....................................................103 

6.5.1 Introdução ..................................................................................................................103 

6.5.2 Outorga ......................................................................................................................103 

6.5.3 Cobrança .....................................................................................................................105 

6.5.4 Cobrança pela Captação da Água .................................................................................106 

6.5.5 Cobrança pelo Consumo de Água .................................................................................110 

6.5.6 Cobrança pelo Lançamento de Carga Orgânica .............................................................111 

6.5.7 Cobrança em Usos Específicos ......................................................................................112 

6.5.8 Boas Práticas de Uso e de Conservação de Água...........................................................118 

6.5.9 Cobrança Total ............................................................................................................118 

6.5.10 Preços Públicos Unitários ..............................................................................................118 

7 PROPOSTA DE INFORMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL ....................... 120 

7.1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................................120 

7.2 REVISÃO DA PROPOSTA .......................................................................................................125 

7.2.1 Oficina de Imersão com o Comitê .................................................................................125 

7.2.2 Complementação do levantamento dos Atores Sociais da bacia hidrográfica do rio 
Camaquã ...............................................................................................................................126 

7.2.3 Mobilização de Campo .................................................................................................126 

7.2.4 Oficinas de Diagnóstico ................................................................................................131 

7.2.5 Oficinas de Enquadramento Qualitativo e Quantitativo ..................................................132 

7.2.6 Oficinas do Plano de Ação ............................................................................................133 

7.2.7 Consultas Públicas .......................................................................................................134 

7.2.8 Plenária do Comitê de Gerenciamento da bacia hidrográfica do rio Camaquã .................137 

7.2.9 Comunicação Social .....................................................................................................137 

8 CRIAÇÃO E EDITORAÇÃO DO MATERIAL DE COMUNICAÇÃO ........................................... 140 



 

 

3 

8.1 APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................140 

8.2 ESTUDO DE CONCEPÇÃO DA LOGOMARCA DO PLANO DE BACIA .....................................................140 

8.3 PROPOSTAS DE LOGOMARCA DO PLANO DE BACIA ......................................................................142 

8.4 SLOGAN PARA O PROCESSO DO PLANO DE BACIA .......................................................................147 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 148 

10 ANEXOS ......................................................................................................................................... 153 



 

 

4 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 5.1 - ÁREAS TOTAIS E INCLUÍDAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ DOS MUNICÍPIOS QUE A FORMAM ..... 15 

FIGURA 5.2 - MATRIZ INSTITUCIONAL DO SINGREH. FONTE: ANA....................................................................... 47 

FIGURA 5.3 – POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL, LEI 10.350 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994 ... 49 

FIGURA 5.4 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE 

DO SUL, LEI 10.350/94 ................................................................................................................................ 50 

FIGURA 5.5 – O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

RIO GRANDE DO SUL: PLANOS, ENTIDADES E ATRIBUIÇÕES ................................................................................... 53 

FIGURA 5.6 – PROCESSOS DE ENQUADRAMENTO, OUTORGA E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA POLÍTICA ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL: SEQUENCIAMENTO, ENTIDADES E ATRIBUIÇÕES .................................... 55 

FIGURA 5.7 – OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL

 ................................................................................................................................................................ 56 

FIGURA 5.8 - O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

RIO GRANDE DO SUL: PLANOS, ENTIDADES E ATRIBUIÇÕES – FLUXOS APÓS A CRIAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO 

AMBIENTE .................................................................................................................................................. 57 

FIGURA 5.9  – PROCESSOS DE ENQUADRAMENTO, OUTORGA E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA POLÍTICA ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL: SEQUENCIAMENTO, ENTIDADES E ATRIBUIÇÕES, APÓS HOMOGENEIZAÇÃO 

COM AS PRÁTICAS ADOTADAS PELO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS ....................................................... 60 

FIGURA 5.10 – OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL, 
APÓS HOMOGENEIZAÇÃO COM O QUE É DISPOSTO NO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS ............................... 61 

FIGURA 6.1 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO MODELO HIDROLÓGICO MGB-IPH .................................................. 71 

FIGURA 6.2 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PROCEDIMENTO DE COMBINAÇÃO DE MAPAS DE USO E TIPOS DE SOLO PARA 

ELABORAÇÃO DE UNIDADES DE RESPOSTA HIDROLÓGICA - URH ............................................................................ 76 

FIGURA 6.3 - INTERFACE DO SAD-IPH ASSOCIADO AO SOFTWARE MAPWINDOW GIS ............................................... 83 

FIGURA 6.4 - FORMA DE INTEGRAÇÃO ENTRE SIG, SSD E MODELOS HIDROLÓGICOS NO MODELO SAD-IPH ................... 83 

FIGURA 6.5 - EXEMPLO DE REDE DE DRENAGEM ILUSTRANDO A ESTRUTURA TOPOLÓGICA DA BACIA ................................ 85 

FIGURA 6.6 - FORMAS DE INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DA BACIA: (A) INSERÇÃO MANUAL ATRAVÉS DA SELEÇÃO DO 

TRECHO, (B) INSERÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE UMA TABELA DE VALORES, E (C) INSERÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO 

CARREGAMENTO DE UM ARQUIVO VETORIAL ....................................................................................................... 85 

FIGURA 6.7 - ESQUEMA ILUSTRANDO AS VARIÁVEIS ENVOLVIDAS NO MODELO QUANTITATIVO DO SISTEMA ...................... 86 

FIGURA 6.8 - MAPA DE BALANÇO HÍDRICO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MACAÉ/ OSTRAS: DEMANDAS ATUAIS .............. 88 

FIGURA 6.9 - MAPA DE BALANÇO HÍDRICO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MACAÉ/ OSTRAS: DEMANDAS FUTURAS ............ 88 

FIGURA 6.10 - BALANÇO HÍDRICO QUANTITATIVO NA BACIA DO RIO DOS SINOS, CONSIDERANDO COMO DISPONIBILIDADE A 

Q90 ANUAL E (A) DEMANDAS DO PERÍODO SEM IRRIGAÇÃO E (B) DEMANDAS DO PERÍODO QUE COMPREENDE A IRRIGAÇÃO DA 

CULTURA DO ARROZ ...................................................................................................................................... 89 

FIGURA 6.11 - ESQUEMA ILUSTRANDO AS VARIÁVEIS ENVOLVIDAS NO MODELO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO SISTEMA 90 

FIGURA 6.12 - BALANÇO HÍDRICO QUALITATIVO NA BACIA DO RIO DOS SINOS, CONSIDERANDO A Q90 DO MÊS MAIS CRÍTICO 

E COMO PARÂMETROS DE QUALIDADE: (A) DBO, (B) OD, (C) FÓSFORO TOTAL, (D) COLIFORMES TERMOTOLERANTES ....... 93 

FIGURA 6.13 - MAPA DA BAÍA DE IPANEMA (FONTE: SCHWARZBACH ET AL, 1997) .................................................... 96 

FIGURA 6.14 - CAMPOS DE VELOCIDADE DO ESCOAMENTO NA PARTE NORTE DO LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ, NO 

INSTANTE T = 24 H. (FONTE: PAZ ET AL, 2003) ................................................................................................ 97 

FIGURA 6.15 - GRÁFICO DA REGIÃO CENTRAL DA LAGOA ITAPEVA DURANTE O ANO DE 1999 (FONTE: LOPARDO, 2002) ... 98 

FIGURA 6.16 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO OU DAS AÇÕES PROGRAMÁTICAS........................................ 102 

FIGURA 6.17 – VALORES UNITÁRIOS DE COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO COM PPU = R$0,01/M3 E KCAP UNITÁRIO ............ 108 

FIGURA 6.18 – COMPARAÇÃO ENTRE OS FATURAMENTOS EM DIVERSAS TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO NO PCJ ...................... 117 

FIGURA 7.1 – ORGANOGRAMA OPERACIONAL................................................................................................... 122 

FIGURA 8.1 – LOGOMARCA DO COMITÊ CAMAQUÃ. ........................................................................................... 140 



 

 

5 

ÍNDICE DE QUADROS 

QUADRO 2.1 - EQUIPE EFETIVAMENTE MOBILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRH CAMAQUÃ ................................. 8 

QUADRO 5.1 -DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS MUNICÍPIOS NA BACIA ................................................................ 14 

QUADRO 5.2 - TERRAS INDÍGENAS IDENTIFICADAS NOS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ.............. 18 

QUADRO 5.3 - TERRAS QUILOMBOLAS EM PROCESSO DE TITULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

CAMAQUÃ ................................................................................................................................................... 19 

QUADRO 5.4 - CRIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA RIO CAMAQUÃ E ETNIAS. ....................................... 20 

QUADRO 5.5 - PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ* ..................... 32 

QUADRO 5.6 - CÂMARAS LEGISLATIVAS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ* ....... 33 

QUADRO 5.7 - UNIDADES DA EMATER/RS REGIONAIS OU LOCAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ* ............. 35 

QUADRO 5.8 - UNIDADES DA EMATER NOS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ* .......................... 35 

QUADRO 5.9 – CALENDÁRIO DE EVENTOS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ ...... 39 

QUADRO 5.10 – LEGISLAÇÃO FEDERAL APLICÁVEL AOS RECURSOS HÍDRICOS ........................................................... 63 

QUADRO 5.11 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AOS RECURSOS HÍDRICOS ......................................................... 64 

QUADRO 5.12 – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DE ÂMBITO FEDERAL DE INTERESSE PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ..... 66 

QUADRO 5.13 – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DE ÂMBITO ESTADUAL DE INTERESSE PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ... 67 

QUADRO 6.1 - APLICABILIDADE DOS MODELOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ ... 70 

QUADRO 6.2 - NÍVEIS DE SUBDIVISÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DE ESTUDO ADOTADOS NO MGB-IPH .......................... 73 

QUADRO 6.3 - DADOS ESPACIAIS QUE DEVEM SER GERADOS UTILIZANDO O SIG ........................................................ 76 

QUADRO 6.4 - DADOS HIDROLÓGICOS, CLIMATOLÓGICOS E PARÂMETROS DE ENTRADA DO MODELO MGB-IPH. ADAPTADO DE 

FAN (2011) ............................................................................................................................................... 77 

QUADRO 6.5 - PARÂMETROS FIXOS DO MODELO MGB-IPH. ADAPTADO DE FAN (2011) ............................................. 78 

QUADRO 6.6 - PARÂMETROS CALIBRÁVEIS DO MODELO MGB-IPH. ADAPTADO DE FAN (2011) .................................... 79 

QUADRO 6.7 - DESCRIÇÃO DAS FAIXAS DE VALORES ADMISSÍVEIS POR CLASSE DE ENQUADRAMENTO DOS PRINCIPAIS 

PARÂMETROS DE QUALIDADE ........................................................................................................................... 92 

QUADRO 6.8 - DADOS DE ENTRADA PARA SIMULAÇÃO HIDRODINÂMICA NO IPH-A ..................................................... 94 

QUADRO 6.9 - EXEMPLO DE MATRIZ ESTRUTURAL DE INFLUÊNCIA DE PROGRAMAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS .................... 99 

QUADRO 6.10 – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E MOTRICIDADE NO EXEMPLO DA MATRIZ ESTRUTURAL ............................. 100 

QUADRO 6.11 - RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E MOTRICIDADE E DETECÇÃO DE INFLUÊNCIAS INDIRETAS NO EXEMPLO DA 

MATRIZ ESTRUTURAL ................................................................................................................................... 101 

QUADRO 6.12 - COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER INFORMAÇÕES SOBRE O VOLUME CAPTADO............... 106 

QUADRO 6.13 – COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO QUANDO HOUVER MEDIÇÃO DO VOLUME ANUAL CAPTADO ......................... 107 

QUADRO 6.14 – VALORES DE KCAP ............................................................................................................... 109 

QUADRO 6.15 – COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA ....................................................................................... 110 

QUADRO 6.16 – COBRANÇA PELO LANÇAMENTO DE CARGA ORGÂNICA ................................................................... 111 

QUADRO 6.17 – VALORES DE KPR ................................................................................................................. 112 

QUADRO 6.18 – COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM MINERAÇÃO DE AREIA ...................................................... 113 

QUADRO 6.19 – COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM MINERAÇÃO DE AREIA ...................................................... 113 

QUADRO 6.20 – COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

– PCHS ................................................................................................................................................... 113 

QUADRO 6.21 – COBRANÇA PELO CONSUMO NO SETOR DE SANEAMENTO ............................................................... 114 

QUADRO 6.22 – COBRANÇA PELA TRANSPOSIÇÃO DE VAZÕES .............................................................................. 115 

QUADRO 6.23 – COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO MEIO RURAL .................................................................. 116 

QUADRO 6.24 – COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO E CONSUMO DE ÁGUA NO MEIO RURAL: SETOR DE AGROPECUÁRIA, INCLUINDO 

IRRIGAÇÃO, E AQUICULTURA ......................................................................................................................... 117 



 

 

6 

QUADRO 6.25 – VALORES DOS COEFICIENTES DE CONSUMO E DE ABATIMENTO NO MEIO RURAL .................................. 117 

QUADRO 6.26 – COBRANÇA TOTAL ................................................................................................................ 118 

QUADRO 6.27 – PREÇOS BÁSICOS PARA COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA ................................................................. 118 

QUADRO 7.1 - DIVISÃO DA BH CAMAQUÃ PARA MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO . 122 

QUADRO 7.2 - ESQUEMA GERAL DA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DO PRHC...................................................... 124 

QUADRO 7.3 - FORMULÁRIOS A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DOS ESTUDOS ......................................................... 130 

QUADRO 7.4 - INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO PROPOSTOS ............................................................................ 139 

 

 



 

 

7 

1 APRESENTAÇÃO 

De acordo com a Contratação No 2014/020897 e respectiva OS - Ordem de Serviço (emitida em 

16/06/2014), cujo objeto é a “Elaboração de serviços de consultoria relativo ao processo 

de planejamento da Bacia Hidrográfica do Camaquã – Etapas A, B e C, para a Secre-

taria do Meio Ambiente”, a GAMA ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS LTDA. vem apre-

sentar o Produto 2 intitulado RT1 - Atividades Preliminares, relativo à Macroatividade I do 

escopo dos serviços contratados. 

A referida macroatividade envolve o desenvolvimento das etapas elencadas a seguir, cujos resul-

tados encontram-se apresentados ao longo do presente produto. As etapas são aqui menciona-

das seguindo-se a numeração constante no cronograma físico das atividades apresentado no 

PTC: 

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

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

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

 Atividade I.5 – Aspectos Históricos da Ocupação da Bacia do Camaquã, Organização Social, 

Aspectos Institucionais e Legais Voltados à Questão Ambiental e de Recursos Hídricos; 

 Atividade I.6 – Seleção e Proposição de Equações e Modelos de Apoio à Decisão; 

 Atividade I.7 – Proposta de Informação, Mobilização e Participação Social; 

 Atividade I.8 - Criação e editoração do material de comunicação. 

A Atividade I.4 referia-se à consolidação do Plano de Trabalho (produto já apresentado). 
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2 MOBILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E APOIO LOGÍSTICO 

2.1 EQUIPE TÉCNICA EFETIVAMENTE MOBILIZADA 

A equipe técnica multidisciplinar foi devidamente mobilizada e já se encontra trabalhando, cada 

membro em suas áreas afins. A equipe de mobilização social foi incrementada em relação à 

equipe de proposta e, com relação à montagem do banco de dados, foram inseridos profissio-

nais (não previstos nem requeridos no edital que originou o presente contrato). O Quadro 2.1 

relaciona a equipe efetivamente mobilizada para os serviços. 

Quadro 2.1 - Equipe efetivamente mobilizada para o desenvolvimento do PRH 
Camaquã 

Função Profissional 

Coordenação Colegiada 

Eng. Civil Alex Gama de Santana * 

Eng. Agron. Lawson Beltrame* 

Eng. Civil Antonio Eduardo L. Lanna* 

Equipe Chave 

Coordenador Geral Eng. Civil Alex Gama de Santana* 

Especialista em Gestão de Recursos Hídricos Eng. Civil Antonio Eduardo L. Lanna* 

Especialista em Hidrologia com Capacitação no Uso de Modelos 

Matemáticos 
Eng. Civil Diogo Costa Buarque* 

Especialista em Usos do Solo Geól. Kellen Muradas* 

Especialista em Meio Biótico Biól. Nádia Fumaco Caldeira* 

Especialistas em Hidrogeologia 
Geól. Antônio Jornada Krebs* 

Especialista em Engenharia Sanitária Eng. Civil Gustavo Silva de Carvalho* 

Especialista em Diagnósticos Antropológicos Soc. Jana A. O. da Silva* 

Especialista em Mobilização Social Soc. Rosana Garjulli Sales Costa* 

Especialista em Economia Econ. Rodrigo Speziali* 

Equipe Complementar 

Especialista em Limnologia Biól. Tiago Finkler Ferreira* 

Especialista em Qualidade de Água Eng. Civil Luiz Fernando Cybis* 

Especialista em Processos Produtivos (Industriais e Agrícolas) Econ. Paulo de Tarso Pinheiro Machado* 

Especialistas em Obras Hidráulicas 
Eng. Civil Alexandre A. Mees A.** 

Especialista em Irrigação Eng. Agron. Lawson Beltrame* 

Especialista em Geração de Energia Eng. Civil Ricardo N. M. Pigatto* 

Especialistas em Banco de Dados - SIG 
Eng. Civil Alfonso Risso*** 

Grad. Eng. Ambiental Raíza Schuster** 

Especialista em Mobilização Social Eng. Agron. Fernando Meirelles 

* Equipe chave de proposta e efetivamente mobilizada para o trabalho

** Equipe agregada 
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2.2 MOBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

Para o desenvolvimento dos serviços, a Empresa Gama Engenharia de Recursos Hídricos está 

utilizando um escritório em Porto Alegre, cedido pela Empresa Água e Solo Estudos e Projetos, 

situado no bairro Cidade Baixa, no intuito maior de centralizar reuniões em local próximo ao 

Contratante e com isso, facilitar o andamento do trabalho. 

2.3 APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS BASES CARTOGRÁFICAS PARA FUNDAMENTAÇÃO 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO PLANO 

Em reunião realizada no dia 14/10/2014 foram apresentadas ao DRH/SEMA as bases cartográfi-

cas e de informações georeferenciadas. Tais bases consistirão na fundação das informações a 

serem utilizadas pelos consultores para suas análises e geração de mapas, incluindo a poligonal 

de contorno, localização da sede, áreas individuais de municípios dentro da bacia e etc. Com o 

alinhamento entre a Consultora e a instituição e subsequente aprovação dos técnicos do 

DRH/SEMA a base foi oficializada e consolidada entre os diversos consultores participantes. 
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3 CURSO DE CONTEXTUALIZAÇÃO COM A EQUIPE TÉCNICA 

O curso de contextualização para a equipe técnica de acompanhamento da elaboração do Plano 

foi programado para se realizar em datas a serem marcadas pelos Contratantes. Um texto foi 

elaborado, de autoria de um dos membros da equipe técnica da Gama Engenharia, tendo como 

título "Reflexões sobre o Planejamento de Recursos Hídricos - uma visão pessoal". Ele será en-

tregue impresso ao contratante e também poderá ser acessado via Internet no endereço 

http://hidrologicas.blogspot.com.br/ 

Os títulos de seus capítulos, que dão uma ideia da orientação e abordagem realizada, são: 

1 - UMA INTRODUÇÃO E EXPLICAÇÕES .......................................................................... 1 

2 - O INÍCIO – ÊNFASE NA MODELAGEM MATEMÁTICA .................................................. 2 

3 – A ENTRADA DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA .............................................. 3 

4 – A (FALTA DE) ESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS4 

5 – TEMPOS MODERNOS: O PROTAGONISMO DA SOCIEDADE E DOS COMITÊS DE BACIA NA 
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS ........................................................ 7 

6 - TERMOS DE REFERÊNCIA – AQUI SE FAZ, AQUI SE PAGA!....................................... 10 

7 - TERMOS DE REFERÊNCIA: DIAGNÓSTICO ............................................................... 12 

8 - TERMOS DE REFERÊNCIA: PROGNÓSTICOS E AS VISÕES DE FUTURO ...................... 15 

9 - TERMOS DE REFERÊNCIA: OS PROGRAMAS DE AÇÃO E A FRUSTRAÇÃO RELACIONADA À 
COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA ................................................................................... 18 

10 - A FALTA DE EFETIVIDADE DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIA 
HIDROGRÁFICA ........................................................................................................... 21 

11 – ENQUADRANDO O ENQUADRAMENTO .................................................................. 25 

12 – QUEM TEM MEDO DO ENQUADRAMENTO? ........................................................... 29 

13 – OUTORGA DOS DIREITOS DE USO DE ÁGUA ............................................................. 33 

14 – A DECEPÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA ................................................. 37 

15 – REFLEXÕES SOBRE A COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA ............................................. 43 

16 – COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA: RUIM COM ELA, PIOR SEM... ................................ 52 

Anexo - Planos em que participei, seja na coordenação, seja no desenvolvimento de partes 

específicas ou, mesmo, na elaboração de Termos de Referência ...........................56   

A abordagem adotada visa refletir os aprendizados do autor, que há mais de 20 anos tem parti-

cipado e coordenado equipes envolvidas na elaboração de planos de recursos hídricos no Brasil, 

e permite a troca de experiências e de reflexões. 
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4 CURSO DE CONTEXTUALIZAÇÃO COM OS REPRESENTANTES DO CBH CAMAQUÃ 

A programação do curso de contextualização para os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do rio Camaquã - CBH é apresentada a seguir. A primeira parte da programação foi cumprida no 

dia 30 de outubro de 2014. A segunda parte da programação será cumprida, segundo sugestão 

do CBH, na reunião ordinária do mês de janeiro. 

1ª parte do curso de contextualização 

 Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica: conceitos, conteúdos e interrelações -  
A.E. Lanna  

     Discussão Orientada  

 Dinâmica de planejamento de bacia hidrográfica: articulações com outros planos, fases e 
processos deliberativos - A.E. Lanna 

      Discussão Orientada 

Intervalo – 30 min 

 Instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos: 
 Enquadramento de corpos de água em classes de qualidade - L.F. Cybis 

       Discussão Orientada 

2ª parte do curso de contextualização 

 Outorga de direitos de uso de água - F.S. Meirelles 
       Discussão Orientada 

 Alocação negociada de água em bacias com déficits hídricos - F.S. Meirelles 
 Discussão Orientada 

Intervalo - 30 min 

 Cobrança pelo uso de água - A. E. Lanna 
 Discussão Orientada 

 Instrumentos não convencionais: Pagamentos por Serviços Ambientais e Mecanis-
mos de Adesão Voluntária (Certificações) - L.F. Cybis 

 Discussão Orientada 

 Sistema de Informações Geográficas - Alfonso Risso 
 Discussão Orientada  
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5 ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA BACIA DO CAMAQUÃ, ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL, ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS VOLTADOS À QUESTÃO 

AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS 

5.1 Aspectos Históricos da Ocupação da Bacia Hidrográfica e Organização Social 

O item a seguir visa realizar a caracterização dos aspectos históricos da ocupação e organização 

social da bacia hidrográfica do rio Camaquã a partir do levantamento dos atores sociais estraté-

gicos. Além disto, objetiva também caracterizar os padrões culturais e antropológicos, de modo a 

subsidiar as ações de mobilização social do processo de planejamento dos usos futuros das 

águas na bacia. 

5.1.1 METODOLOGIA 

No que refere-se à metodologia utilizada, primeiramente é importante ressaltar que os aspectos 

estudados demandam um intenso levantamento em dados secundários e primários. Deste modo, 

os resultados ora apresentados têm como base informações secundárias levantadas a partir de 

pesquisa bibliográfica e pesquisas nos sites do IBGE, e das Prefeituras Municipais. Com vistas a 

dar continuidade aos levantamentos, bem como qualificar as informações secundárias, estão 

previstos levantamentos primários, que serão realizados por intermédio de entrevistas aplicadas 

com as entidades-membro do Comitê e com os responsáveis pelas áreas de Educação, Cultura, 

Meio ambiente e Comunicação Social das 29 Prefeituras Municipais inseridas na bacia.  

Para assegurar a qualidade e a confiabilidade, da pesquisa primária, será utilizada metodologia 

científica aplicada às Ciências Humanas, com isto, previu-se a realização de pesquisa quantitati-

va, por meio de questionários estruturados, aplicados por entrevistas via telefone e/ou e-mail, 

com coleta de resposta manual e tabulação eletrônica, com a utilização do software estatístico 

SPHINX MILLENIUM versão 4.5.  

Para tanto, serão selecionadas duas amostras não probabilísticas por tipicidade, sendo a primeira 

junto aos membros do Comitê, contemplando todos os três grupos de representantes (usuários 

da água, população e órgãos públicos) e suas subcategorias. Nesta pesquisa buscar-se-á entre-

vistar pelo menos um representante titular de cada uma das categorias e subcategorias. O ins-

trumento previsto (ANEXO I) contempla questões abertas e fechadas, e objetiva levantar infor-

mações sobre: 

 Perfil institucional;
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 Articulação institucional e das políticas setoriais; 

 Gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos; 

 Comunicação e mobilização social; e 

 Educação ambiental. 

A segunda amostra prevê o envolvimento das prefeituras municipais, cujo esforço resultará na 

realização de aproximadamente 69 entrevistas, tendo em vista que pretende-se fazer contato 

com as Secretarias e/ou Departamentos responsáveis pelas áreas de Meio Ambiente e Sanea-

mento Básico, Comunicação social e Educação de cada prefeitura. Nesta etapa serão aplicados 

questionários estruturados, com questões abertas e fechadas, conforme apresentado no ANEXO 

II, ANEXO III e ANEXO IV. 

Para o entendimento do processo de ocupação, formação territorial e padrões culturais e antro-

pológicos, tomou-se como fonte de consulta bibliografias específicas sobre o tema, além de da-

dos disponibilizados pelo IBGE. 

Para a caracterização dos padrões culturais e antropológicos, foram considerados ainda os as-

pectos particulares da região, marcada pela pluralidade cultural, tendo em vista os múltiplos 

pertencimentos e identidades identificados, construídos a partir de vários pontos de referência. 

Cabe ressaltar que a identificação dessa pluralidade cultural e étnica enriquece e resguarda os 

grupos sociais envolvidos, mantendo assim as peculiaridades que os diferenciam. 

A apresentação dos resultados do estudo segue a seguinte estrutura: 

 Processo de ocupação e formação territorial; 

 Organização social; e 

 Caracterização dos padrões culturais e antropológicos. 

5.1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ 

A bacia hidrográfica do rio Camaquã localiza-se na região central do Estado do Rio Grande do 

Sul, possui área de 21.657,1 km², abrangendo 28 municípios. Destes, 23 estão parcialmente 

inseridos em seu território, sendo 12 municípios possuem suas sedes municipais fora da Bacia. O 

Quadro 5.1 - apresenta a distribuição proporcional dos municípios na Bacia. 
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Quadro 5.1 -Distribuição proporcional dos municípios na Bacia 

Município 
Área total do 

Município 

Área do Muni-
cípio Inserida 

na Bacia 

Proporção 
Dentro da 

Bacia 

Localização 
da Sede Mu-

nicipal 

AMARAL FERRADOR 506,3 506,3 100,00 Sim 

ARAMBARÉ 518,7 518,7 100,00 Sim 

ARROIO DO PADRE 124,3 57,2 46,90 Não 

BAGÉ 4.100,7 2.082,3 50,28 Não 

BARÃO DO TRIUNFO 436,1 100,4 22,68 Não 

BARRA DO RIBEIRO 728,4 43,6 8,01 Não 

CAÇAPAVA DO SUL 3.048,9 883,4 28,97 Não 

CACHOEIRA DO SUL 3.735,6 22,0 0,62 Não 

CAMAQUÃ 1.678,3 1.678,3 100,00 Sim 

CANGUÇU 3.524,7 2.573,9 72,87 Não 

CERRO GRANDE DO SUL 324,6 277,0 85,96 Sim 

CHUVISCA 220,3 220,3 100,00 Sim 

CRISTAL 681,2 681,2 100,00 Sim 

DOM FELICIANO 1.355,5 967,5 71,30 Sim 

DOM PEDRITO 5.203,7 304,4 5,73 Não 

ENCRUZILHADA DO SUL 3.347,8 1.999,1 59,78 Não 

HULHA NEGRA 823,8 104,2 11,43 Não 

LAVRAS DO SUL 2.604,4 1.365,0 52,26 Sim 

PELOTAS 1.609,4 149,0 9,35 Não 

PINHEIRO MACHADO 2.250,7 1.289,2 57,65 Não 

PIRATINI 3.540,4 1.574,7 44,20 Não 

SANTANA DA BOA VISTA 1.421,0 1.103,7 77,65 Sim 

SÃO GABRIEL 5.032,8 7,2 0,09 Não 

SÃO JERÔNIMO 935,8 127,7 13,69 Não 

SÃO LOURENÇO DO SUL 2.035,1 2.035,1 100,00 Sim 

SENTINELA DO SUL 281,8 192,8 67,32 Sim 

TAPES 805,7 677,4 80,30 Sim 

TURUÇU 253,5 114,1 43,21 Sim 

A Figura 5.1 apresenta graficamente as áreas totais e incluídas na bacia do rio Camaquã para os 

municípios que a formam. Destaques para Canguçu, Bagé, Encruzilhada do Sul e São Lourenço 

do Sul, como aqueles que maiores áreas internas à bacia possuem. 
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Figura 5.1 - Áreas totais e incluídas na bacia hidrográfica do rio Camaquã dos municípios que a formam 
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HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO 

A conformação territorial e a ocupação humana na bacia foram fortemente marcadas pela ques-

tão fronteiriça, visto tratar-se de uma região-limite entre dois impérios – o espanhol, com sede 

na Argentina na cidade de Buenos Aires, e o português com sede no Brasil, na cidade do Rio de 

Janeiro. O território do Rio Grande do Sul, em especial o seu extremo sul, era disputado pelas 

duas coras ibéricas.  

Os conflitos entre portugueses e espanhóis intensificaram-se em 1763, quando a Espanha revo-

gou o Tratado de Madri e iniciou a invasão das possessões portuguesas, conquistando, logo de 

início, a Colônia de Sacramento (no atual Uruguai). Com isto, o extremo sul do Rio Grande do 

Sul foi palco de um intenso conflito entre portugueses e espanhóis. A região foi invadida pelos 

espanhóis, em busca da conquista do "Continente do Rio Grande de São Pedro". Em 1773, por 

ordem de D. Juan José de Vertiz y Salcedo, os espanhóis construíram o Forte da Virgem Mártir 

Santa Tecla em São Miguel, a aproximadamente sete quilômetros da atual cidade de Bagé, para 

alojar as suas tropas, possibilitando a manutenção da ocupação militar castelhana do território 

sul-rio-grandense, na faixa compreendida entre o sul do Jacuí e a Lagoa dos Patos. No ano de 

1776, as tropas portuguesas, comandadas por Pinto Bandeira, tomam o Forte de Santa Tecla, 

mas os espanhóis só foram definitivamente expulsos em 1801, período em que a luta entre a 

coroa portuguesa e espanhola propagou-se por todo o Rio Grande do Sul, tendo como vencedo-

res os portugueses que reconquistaram o território das Missões, permanecendo daí por diante na 

posse definitiva do Brasil. 

O território então reconquistado foi dividido em sesmarias, sendo beneficiados os oficiais e pra-

ças que se distinguiram na luta. Por essa época, D. João VI resolveu apoderar-se dos Vice-

Reinados sul-americanos. Para tal fim, concentrou forças poderosas no sul do Império, sob o 

comando de Dom Diogo de Sousa. Este, em 11 de junho de 1811, iniciou a marcha sobre Mon-

tevidéu, mas antes fundou a cidade de Bagé. 

Estes dados demonstram que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em especial da região 

que compõe a bacia hidrográfica do rio Camaquã, conta com a participação de índios, negros e 

descentes de europeus. 

Pelo menos 12 cidades da bacia do rio Camaquã tiveram forte influência da cultura trazia dos 

Açores: Amaral Ferrador, Arambaré, Barra do Ribeiro, Caçapava do Sul, Camaquã, Canguçu, 

Encruzilhada do Sul, Pinheiro Machado, Piratini, Santana da Boa Vista, Cachoeira do Sul e Tapes.  
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Outros municípios como Arroio do Padre, Barão do Triunfo, Chuvisca e São Lourenço, têm forte 

influência germânica. Os espanhóis estão presentes em Amaral Ferrador, Bagé, Barão do Triun-

fo, Barra do Ribeiro, Cachoeira do Sul, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Dom Pedrito, Hulha Ne-

gra e Lavras do Sul. São Gabriel e Santa Margarida do Sul são marcados também pela presença 

de espanhóis. Já a etnia italiana, está presente nos municípios de Barão do Triunfo, Cristal e 

Pelotas. 

Austríacos, suecos, franceses e russos também chegaram a fixar território nos municípios inte-

grantes da bacia, em especial no município de Cerro Grande do Sul. Em Pelotas verificou-se a 

presença de judeus, árabes e libaneses. 

Considerando os fatos históricos acima, é possível afirmar que em termos de ocupação, a forma-

ção territorial da bacia possui relação direta com a colonização do Estado do Rio Grande do Sul 

pelos imigrantes europeus, em especial os açorianos.  

POVOS INDÍGENAS 

A ocupação territorial da bacia do rio Camaquã possui também grande contribuição dos povos 

indígenas, que segundo Seeger e Castro (1979), ocupavam todos os recantos do Estado, for-

mando diversos grupos. Os que se assentavam na bacia do rio Camaquã ou em suas proximida-

des eram: os Arachanes, de Porto Alegre a Pelotas; os Minuanos, de Bagé até Uruguaiana; e os 

Charruas, da Barra do Chuí até aproximadamente Caçapava do Sul. Também registre-se os Ta-

pes, de Santiago até Lajeado, aproximadamente, os Carijós, da região de Capão da Canoa a 

Torres. A maior parte da população indígena era Guarani, que inclui dentre outras nações os 

Arachanes e os Tapes (que ocupam as circunvizinhanças dos grandes rios). Já os Charruas e 

Minuanos pertenciam ao grupo dos Mbaias, este especificamente instalado no sul e no sudeste, 

por isto, denominados de pampianos. 

Tendo em vista a resistência indígena em relação a ocupação do território e ao processo de “pa-

cificação” imposto pelos europeus, que objetivava manter os índios aldeiados, estes tornaram-se 

um entrave aos interesses dos colonizadores que passaram a dizimá-los. Segundo análise de 

diversos autores1, é possível afirmar que tanto no período colonial quanto imperial foi marcado 

pelo extermínio quase total e a submissão dos povos indígenas. A ocupação do território deu-se 

basicamente sob o etnocídio e usurpação de terras, instaurando uma ordem econômica, social, 

1 Dentre os autores detacam-se: Tau Golin; Sandra J. Pesavento; Ana Lner; Enio Cordeiro; Fernando Schiavini e Eduardo Picerno. 
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política, cultural e simbólica totalmente externa ao modo de vida indígena. Conforme aferiu Pe-

savento (1980), o processo de ocupação instaurado, baseado na exploração pecuária, atividade 

predominante no Estado, possibilitou a manutenção da ordem cultural e social do homem bran-

co, com pouca ou nenhuma lei capaz de proteger os povos indígenas. Neste contexto, surgem 

os denominados “bugreiros” responsáveis por exterminarem e expulsarem os índios do Estado, 

remetendo-os para Santa Catarina, como foi o caso dos índios menos propensos a “pacificação” 

e ao trabalho nas charqueadas. 

A fim de identificar a situação das comunidades indígenas e quilombolas no território da bacia, 

foi feita uma pesquisa no site do Instituto Socioambiental (ISA, 2014) e da Comissão Pró-índio 

de São Paulo, onde verificou-se a presença de Terras Indígenas (TI) e Quilombolas em alguns 

municípios. No que refere-se a TIs, estas foram identificadas nos municípios de Arambaré, Barra 

do Ribeiro, Camaquã, e Caçapava do Sul, como mostra o Quadro 5.2. 

Quadro 5.2 - Terras indígenas identificadas nos municípios da bacia hidrográfica do 
rio Camaquã 

Terra Indígena Povo 

Popula-

ção 
(hab) 

Língua 
Área Ofici-

al (ha) 
Município 

Reserva Indígena 

Água Grande 
Guarani Mbya 53 Guarani 165 Camaquã 

Terra Indígena Pache-

ca 
Guarani Mbya 72 Guarani 2 Camaquã 

Reserva Indígena 
Coxilha da Cruz 

Guarani Mbya 128 Guarani 202 
Barra do Ri-

beiro 

Terra Indígena Passo 

Grande 
Guarani Mbya 30 Guarani 

Não identifi-

cado 

Barra do Ri-

beiro 

Terra Indígena Ponta 

da Formiga (processo 

em identificação) 

Guarani Mbya - 
Não identi-

ficado 
Não identifi-

cado 
Barra do Ri-

beiro 

Terra Indígena Morro 
do Coco 

Sem identifica-

ção/em identifica-

ção 

- Guarani - 
Barra do Ri-

beiro 

Terra Indígena Guara-

ni de Águas Brancas 
Guarani Mbya 39 Guarani 230 Arambaré 

Terra Indígena Irapuã Guarani Mbya 71 Guarani 222 
Caçapava do 

Sul 
Fonte: Instituto Socioambiental (ISA, 2014) 

POVOS DE ORIGEM AFRICANA 

Ressalta-se, também, a partir da criação das grandes charqueadas em 1780, uma nova força de 

trabalho escrava, proveniente da escravidão negra africana do Brasil Colônia. Segundo o histori-

ador Jorge Euzébio de Assumpção, Pelotas, por exemplo, foi a cidade que registrou o maior nú-



19

mero de trabalhadores escravizados no Estado. Considerando-se o número de negros proporcio-

nalmente à sua população calcula-se que a cidade chegou a ter mais de 70% da população des-

cendente de negros escravizados ou não. 

O Rio Grande do Sul possui três terras tituladas como quilombos – Casca; Chácara das Rosas e 

Família Silva – nenhuma delas inseridas em municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio 

Camaquã. Entretanto, o Estado possui 88 terras em processo de titulação junto ao INCRA, sendo 

37 inseridas nos municípios da bacia, com destaque para o município de Canguçu que totalizou 

13 áreas em processo de titulação, como mostra o Quadro 5.3. 

Quadro 5.3 - Terras Quilombolas em processo de titulação nos municípios da bacia 
hidrográfica do rio Camaquã  

Terra quilombola Município 
População 

(famílias) 

Dimensão Ter-

ritorial (ha) 
Etapa do Processo 

Algodão Pelotas 70 37,5 Certidão FCP 

Alto do Caixão Pelotas 33 116 Certidão FCP 

Armada Canguçu - - Certidão FCP 

Boqueirão Canguçu - - 
Processo aberto no 

INCRA 

Cerro da Boneca Canguçu - - Certidão FCP 

Cerro da Vigília Canguçu - - Certidão FCP 

Cerro das Velhas Canguçu 22 92,7 Certidão FCP 

Corredor dos Mu-

nhós 
Lavras do Sul - - Certidão FCP 

Coxilha Negra 
S. Lourenço do 

Sul 
30 55 Certidão FCP 

Estância da Figueira Canguçu 08 08 Certidão FCP 

Fávila Canguçu - - Certidão FCP 

Faxina Piratini - - Certidão FCP 

Faxinhal Caçapava do Sul - - Certidão FCP 

Fazenda Cachoeira Piratini - - Certidão FCP 

Iguatemi Canguçu - - Certidão FCP 

Maçambique Canguçu 56 111 RTID em elaboração 

Manuel do Rêgo Canguçu 18 80 RTID em elaboração 

Medeiros 
Encruzilhada do 

Sul 
- - 

Processo aberto no 

INCRA 

Monjolos 
S. Lourenço do 

Sul 
25 30 RTID em elaboração 

Mutuca Turuçu 25 150 Certidão FCP 

Palmas Bagé 23 837,9 
RTID publicado no diá-

rio oficial 

Passo do Lourenço Cancuçu - - Certidão FCP 

Picada 
S. Lourenço do 

Sul 
17 04 Certidão FCP 
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Terra quilombola Município 
População 

(famílias) 

Dimensão Ter-

ritorial (ha) 
Etapa do Processo 

Picada das Vassou-

ras 
Caçapava do Sul - - RTDI em elaboração 

Potreiro Grande Canguçu - - Certidão FCP 

Quadra 
Encruzilhada do 

Sul 
13 101,9 

RTID publicado no Diá-

rio Oficial 

Quilombo do Faxinal Canguçu 23 - Certidão FCP 

Rincão Boni-

to/Seivalzinho 
Caçapava do Sul - - 

Processo aberto no 

INCRA 

Rincão das Almas 
S. Lourenço do 

Sul 
70 50 Certidão FCP 

Rincão do Couro Piratini - - Certidão FCP 

Rincão do Quilombo Piratini 80 1.500 Certidão FCP 

São Manuel Piratini - - Certidão FCP 

Serrinha do Cristal Cristal 85 400 Certidão FCP 

Tio Do Santana Boa Vista 40 60 Certidão FCP 

Torrão 
S. Lourenço do 

Sul 
19 7 Certidão FCP 

Vila Progresso Arroio do Padre 14 1,75 Certidão FCP 

Vó Elvira Pelotas 20 5 Certidão FCP 

Von Block São Gabriel - - 
Processo Aberto no 

INCRA 

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA, 2014); FCP: Fundação Cultural Palmares 

No que diz respeito aos municípios que apresentam áreas em comum com a bacia inferiores a 

0,14%, o município de Candiota possui uma comunidade em processo no Incra, denominada 

Quilombo de Candiota. 

SÍNTESE 

Em síntese, o processo de criação de cada município data do século XIX, mais especificamente 

entre 1811, com a fundação da cidade de Bagé, até 1885, ano de fundação do município de 

Caçapava do Sul, totalizando 13 municípios fundados neste intervalo de tempo (1811 a 1885). 

Os demais datam do século XX, encerrando suas criações em 1997 com a instalação do municí-

pio de Chuvisca, conforme se pode verificar no Quadro 5.4. Ainda neste quadro podem ser con-

feridas as principais etnias colonizadoras e pré-colonizadoras da bacia hidrográfica do rio Cama-

quã. 

Quadro 5.4 - Criação dos municípios da bacia hidrográfica rio Camaquã e etnias. 

Município Origem 
Fundação/ 
Emancipa-

ção 

Etnias Pré-colonização 

Bagé - 1811 (funda- Portugueses e espanhóis Tapes, Minuanos e 
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Município Origem 

Fundação/ 

Emancipa-
ção 

Etnias Pré-colonização 

ção) Charruas 

Cachoeira do Sul Rio Pardo 
1820 (insta-

lado) 
Açorianos, português, espanhóis Guaranis 

Pelotas Rio Grande 1830 

Portugueses, alemães negros 

africanos (descendentes de es-
cravos, oriundos principalmente 

de Angola), italianos, poloneses, 
franceses, judeus, árabes libane-

ses, dentre outras. 

Guaranis 

Piratini Rio Grande 1830 Açorianos, alemães e italianos Não identificado 

Encruzilhada Sul Rio Pardo 1849 Açorianos 

Canguçu Piratini 1857 Açorianos Tapes 

Tapes Porto Alegre 1857 Açorianos e negros Tupi-guarani 

São Gabriel Rio Pardo 1859 Portugueses e espanhóis Índios Guaranis 

São Jerônimo Triunfo 1860 Açorianos Não identificado 

Camaquã Não identificado 1864 

Açorianos, portugueses, france-

ses, poloneses, alemães, espa-
nhóis 

Tapes 

Dom Pedrito Bagé 1872 Espanhóis 
Tapes, Minuanos e 

Charruas 

Pinheiro Machado Piratini 1878 Açorianos Kaingang 

Lavras do Sul 
Caçapava do Sul 

e Bagé 
1882 Portugueses e espanhóis 

Tapes, Minuanos e 
Charruas 

S. Lourenço do Sul Pelotas 1884 
Alemães e poloneses (pomera-

nos) 
Não identificado 

Caçapava do Sul Cachoeira 1885 Açorianos Charruas 

Barra do Ribeiro Porto Alegre 1959 
Portugueses, açorianos, espa-

nhóis e alemães 
Guarani 

Dom Feliciano 

Encruzilhada do 

Sul, Camaquã e 
São Jerônimo 

1963 Poloneses Não identificado 

Santana Boa Vista Caçapava do Sul 1965 Açorianos Não identificado 

Amaral Ferrador 
Encruzilhada do 

Sul 
1988 Portugueses e Castelhanos 

Arachas (Araxanes), 
Tapes Charruas 

Cerro Gde do Sul Camaquã 1988 

Alemães, portugueses, polone-
ses, italianos, negros, espanhóis, 

franceses, austríacos, suecos e 

russos 

Tapes 

Cristal Camaquã 1988 
Alemães, portugueses, polone-

ses, italianos e negros 
Tapes 

Arambaré Camaquã 1992 Açorianos Arachas 

Barão do Triunfo São Jerônimo 1992 
Italianos, alemães, poloneses e 

espanhóis 
Kaingang 

Hulha Negra Bagé 1992 
Portugueses, espanhóis e ale-

mães 
Tapes, Minuanos e 

Charruas 

Sentinela do Sul 
Tapes e Cerro 
Grande do Sul 

1992 Não identificado Guarani (Patos) 
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Município Origem 

Fundação/ 

Emancipa-
ção 

Etnias Pré-colonização 

Turuçu 
Pelotas e São 

Lourenço do Sul 
1995 Não identificado Não identificado 

Arroio do Padre 
São Lourenço do 

Sul/Pelotas 
1996 Alemães (pomeranos) 

Tapes e Carijós 
(Tupi-guarani) 

Fonte: sites das Prefeituras Municipais e IBGE (2014) 

Do ponto de vista do planejamento e do gerenciamento de recursos hídricos estas informações 

históricas e étnicas, em uma primeira análise, mostram áreas indígenas e de quilombolas que 

deverão ter atenção especial com relação às propostas de intervenção e de seus impactos. Por 

outro lado, a formação étnica multivariada poderá mostrar oportunidades de "desenvolvimento 

endógeno" que em sua definição "é aquele onde os elementos locais são a referência, ou seja, é 

aquele que parte das características e recursos locais (potencial endógeno) para promover uma 

nova coerência entre os elementos tradicionais e os externos, tratando de harmonizar as condi-

ções ecológicas,  socioculturais e econômicas locais"2. 

5.1.3 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

No que concerne à organização social buscou-se identificar os atores e segmentos setoriais com 

importância estratégica no processo de participação social. A partir desta identificação está sen-

do possível discutir o potencial de mobilização e os prováveis obstáculos com vistas ao processo 

de planejamento dos usos futuros das águas na bacia hidrográfica do rio Camaquã. Foram con-

siderados nesta tarefa os atores sociais institucionais de âmbito federal, estadual e local, identifi-

cados por meio do arrolamento de listas de instituições que direta ou indiretamente estão relaci-

onadas com a Gestão dos Recursos Hídricos. 

Com relação aos atores locais, é importante ressaltar que o seu levantamento está sendo reali-

zado basicamente por meio do acompanhamento das reuniões técnicas e de entrevistas com 

atores-chaves que ainda estão ocorrendo. Deste modo, este público ainda não está contemplado 

neste item, mas serão apresentados junto com o diagnóstico do meio socioeconômico.  

2 BORBA, MFS; GOMES, JCC ; TRUJILLO, RG. Desenvolvimento endógeno como estratégia para a susten-

tabilidade de áreas marginais. Disponível em 

<http://www.inclusaodejovens.org.br/Documentos/BIBLIOTECA/Desenvolvimento/Desenvolvi 

mento_Endogeno_e_Potencial_Endogeno.doc> Acesso em junho de 2014. 
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5.1.3.1. ATORES ESTRATÉGICOS NO ÂMBITO FEDERAL 

Os atores sociais e os segmentos setoriais identificados de âmbito federal são: 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL - MMA 

Tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a prote-

ção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização 

dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e na imple-

mentação de políticas públicas. Entre as suas atribuições conta a gestão dos recursos hídricos, 

institucionalmente, parte integrante do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), da qual constitui-se 

em órgão central no âmbito nacional o Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO - SRHU 

A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) é responsável pela elaboração do 

Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que se configura como um amplo pacto em torno 

do fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e da 

gestão sustentável das águas no Brasil, coordenado pela referida Secretaria.  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - DRH 

O Departamento de Recursos Hídricos (DRH) assumiu as atribuições da antiga Secretaria de 

Recursos Hídricos, dentre as quais destacam-se:  

 A coordenação do PNRH, de Projetos e Programas relacionados a águas subterrâneas e à gestão de

recursos hídricos transfronteiriços. 

 O apoio à elaboração de planos estaduais; o acompanhamento da implementação da Política

Nacional de Recursos Hídricos (SIAPREH). 

 A função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH 

O CNRH ocupa a instância mais alta na hierarquia do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, instituído pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. É um colegiado que 

desenvolve regras de mediação entre os diversos usuários da água sendo, assim, um dos gran-

des responsáveis pela implementação da gestão dos recursos hídricos no País. Possui o papel de 

orientador com objetivo de promover um diálogo transparente no processo de decisões no cam-

po da legislação de recursos hídricos. 
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É composto pelas seguintes câmaras técnicas:  

 Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTIL); 

 Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH); 

 Câmara Técnica de Análise de Projeto (CTAP); 

 Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras (CTPOAR); 

 Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS); 

 Câmara Técnica Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT); 

 Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia (CTCT); 

 Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (CTCOB); 

 Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos 

(CTEM); e 

 Câmara Técnica de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos e Zona 

Costeira (CTCOST). 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA 

A ANA é uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vincula-

da ao MMA, conduzida por uma Diretoria Colegiada. 

É competência da ANA: 

 Cadastros: Cadastro Nacional de Barragens (CNB) e Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos (Cnarh); 

 Outorga e Fiscalização: Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica (CERTOH), 

Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos 

(DAURH), Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; 

 Cobrança e Arrecadação; 

 Informações Hidrológicas: Balanço Hídrico do Brasil, Dados Hidrológicos em Tempo Real, Sistema de 

Informações Hidrológicas, Monitoramento Hidrológico no Setor Elétrico e Boletins de Monitoramento; e 
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 Planejamento: Estudos e Diagnósticos e Planos de Recursos Hídricos.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

O IBAMA é uma instituição que exerce atividades relativas ao licenciamento ambiental, ao con-

trole da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monito-

ramento e controle ambiental. Este órgão executa a política federal e, supletivamente, ajuda a 

fortalecer os sistemas estaduais e municipais. 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIOVERSIDADE - ICMBIO 

O Instituto Chico Mendes, entre suas atribuições legais, tem como importante missão a de criar 

novas Unidades de Conservação e a efetividade da Gestão de UC, além de implementação de 

Corredores Ecológicos, pois depende da pactuação entre a União, Estados e Municípios para 

permitir que os órgãos governamentais responsáveis pela preservação do meio ambiente e ou-

tras instituições parceiras possam atuar em conjunto para fortalecer a gestão das UCs, elaborar 

estudos, prestar suporte aos proprietários rurais e aos representantes de comunidades quanto 

ao planejamento e o melhor uso do solo e dos recursos naturais, auxiliar no processo de averba-

ção e ordenamento das Reservas Legais (RL), apoiar na recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), entre outros. 

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - FNMA 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente é uma unidade do MMA, criado pela Lei nº 7.797 de 10 

julho de 1989, com a missão de contribuir como agente financiador, por meio da participação 

social, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. 

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONAMA 

É o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, foi insti-

tuído pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada 

pelo Decreto 99.274/90. Sua atuação está muito presente na gestão de recursos hídricos por 

conta dos seus diplomas legais (Resoluções), quando se trata de deliberação vinculada a diretri-

zes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável 

dos recursos ambientais, entre as quais os padrões de classificação da qualidade das águas para 

fins de enquadramento de corpos hídricos (Resolução CONAMA nº 357/2005). 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL- MPF 

A atuação do MPF é em grande parte dependente da participação da sociedade por intermédio 
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de denúncias de agressões e de danos ao meio ambiente - denominadas de representações por 

seus membros. Quando acionado em virtude de denúncias, o MPF instaura o Inquérito Civil ou 

Procedimento Administrativo com o intuito de recolher e sistematizar informações que caracteri-

zem uma base probatória (o objeto da denúncia, os possíveis danos causados e os responsáveis 

pelos mesmos) acerca de um determinado dano ou probabilidade de dano ao meio ambiente. 

Nesse sentido, durante a formação do Inquérito Civil, Promotores de Justiça e Procuradores da 

República oficiam a participação das partes envolvidas (ex. empresas acusadas de degradação 

ambiental, moradores atingidos, agências ambientais, prefeituras, universidades etc.), requisi-

tando informações, esclarecimentos, documentos pertinentes ao licenciamento de empreendi-

mentos, cópias de Relatórios de Impacto Ambiental, realização de vistorias, laudos técnicos, aná-

lises laboratoriais e dados especializados sobre os problemas denunciados, etc. É comum que, 

no curso do Inquérito Civil, o MP denuncie a outras agências governamentais (federal, estadual e 

municipal) a ocorrência de degradação ambiental e exija providências dos órgãos executivos, 

como lavrar multas ou interditar o local onde há a degradação ambiental (SOARES, 2006 apud 

CARVALHO, 2007). 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM 

O DNPM tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do 

aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de 

tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mi-

neração em todo o Território Nacional, na forma do que dispõem o Código de Mineração; o Có-

digo de Águas Minerais; os respectivos regulamentos e a legislação que os complementam. 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM 

Executa o Programa Geologia do Brasil, no qual estão definidas as ações finalísticas do CPRM, 

dentre elas, a realização de levantamentos geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, avaliação dos 

recursos minerais do Brasil. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA 

O MDA é órgão integrante da administração direta, tem como área de competência os seguintes 

assuntos: 

 Reforma agrária;
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 Promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores

familiares; e 

 Identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos

remanescentes das comunidades dos quilombos. 

O INCRA é uma Unidade do MDA, sendo este uma autarquia federal com a missão prioritária de 

realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras 

públicas da União. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

Regula e fiscaliza todo o serviço prestado pelas empresas de energia elétrica do Brasil, estabele-

cendo condições para que os serviços de energia elétrica sejam prestados aos consumidores 

com qualidade, segurança e tarifas justas. Deste modo, é uma instituição essencial para a satis-

fação da sociedade com o serviço de energia elétrica. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Órgão da administração pública federal direta, tem como áreas de competência a formulação, a 

coordenação e a supervisão da política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviá-

rio; marinha mercante, vias navegáveis e portos fluviais e lacustres, excetuados os outorgados 

às companhias docas; e a participação na coordenação dos transportes aeroviários e serviços 

portuários. Vinculam-se ao Ministério dos Transportes as seguintes entidades: 

 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;

 Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT;

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ;

 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; e

 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ 

A ANTAQ, criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, é entidade integrante da Adminis-

tração Federal indireta, vinculada ao Ministério dos Transportes e a Secretaria de Portos da Pre-

sidência da República. A Agência tem como finalidade:  
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 Implementar, em sua esfera de atuação, as políticas formuladas pelo Ministério dos Transportes e

pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte - CONIT, segundo os princípios e 

diretrizes estabelecidos na Lei nº 10.233, de 2001. 

 Regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e

de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, exercida por terceiros. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 

Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela Lei 

10.233, de 5 de junho de 2001. A instituição possui 23 unidades administrativas regionais, defi-

nidas como superintendências. O DNIT tem por objetivo implementar a política de infraestrutura 

do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou re-

posição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais.  

O DNIT conta com o Departamento de Infraestrutura Aquaviária, que por intermédio da Admi-

nistração da Hidrovia do Sul - AHSUL, com sede em Porto Alegre/RS, é responsável pela manu-

tenção da navegação interior nos cursos d’água do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catari-

na. 

5.1.3.2. ATORES SOCIAIS ESTRATÉGICOS ÂMBITO ESTADUAL 

Os atores sociais e os segmentos setoriais identificados de âmbito estadual são: 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SEMA/RS 

A SEMA, criada em 1999, é o órgão central do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISE-

PRA), responsável pela política ambiental do RS, constituída por três Departamentos: 

 Departamento Administrativo;

 Departamento de Estadual de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP) - responsável pela política

florestal e gestão de unidades de conservação do Estado, através de ações de normatização, 

planejamento, programas, coordenação, licenciamento, cadastramento e fiscalização; e 

 Departamento de Recursos Hídricos (DRH/RS) - responsável pela integração do Sistema Estadual de

Recursos Hídricos, que concede a outorga do uso da água e subsidia tecnicamente o CRH/RS, 

notadamente no que tange à coordenação, ao acompanhamento da execução e à elaboração do 

anteprojeto de Lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Conta ainda com duas instituições vinculadas, quais sejam: 
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 Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM/RS) - responsável pelo licenciamento ambiental

no Rio Grande do Sul. Desde 1999 a FEPAM é vinculada à SEMA/RS. 

 Fundação Zoobotânica do RS (FZB/RS) - responsável pela promoção e conservação da

biodiversidade no Rio Grande do Sul. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO - SEAPA 

Responsável pelas políticas relacionadas à agricultura, pecuária e agronegócio no Rio Grande do 

Sul. É composta pelos seguintes departamentos e vinculadas:  

 Departamento de Captação de Recursos e Planejamento Agropecuário;

 Departamento de Defesa Agropecuária (DDA);

 Câmaras Setoriais e Temáticas;

 Departamento Administrativo;

 Assessoria de Comunicação Social;

 Assessoria Jurídica;

 Coordenadoria da Consulta Popular;

 Coordenadoria do Agronegócio;

 Secretaria Executiva do FEASP; e

 Parque Estadual de Exposições Assis Brasil.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SOP 

Órgão responsável pelas áreas de planejamento, gestão de projetos e obras públicas, conta com 

a seguinte estrutura: 

 Diretoria de Irrigação;

 Diretoria de Obras Públicas;

 Diretoria de Desenvolvimento Urbano;

 Diretoria de Assuntos Estratégicos;
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 Diretoria Administrativa; e 

 Diretoria Superintendente da Metroplan. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO - SDR 

Responsável por formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de desenvolvimento rural, 

com ações dirigidas à Agricultura Familiar, assentados da Reforma Agrária, pescadores, comuni-

dades indígenas e quilombolas, agroindústrias familiares e cooperativas rurais e urbanas. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL - SEINFRA 

Órgão responsável pelas áreas de Transportes e Energia, Minas e Comunicações, respondendo 

também por autarquias e empresas estatais anteriormente vinculadas às pastas extintas. São 

elas: 

 Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE); 

 Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer); 

 Departamento Aeroportuário (DAP); 

 Companhia Riograndense de Mineração (CRM); 

 Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás); 

 Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH); e 

 Superintendência do Porto de Rio Grande (Suprg). 

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA 

Órgão superior do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, possui caráter deliberativo e norma-

tivo e é responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual 

do Meio Ambiente. Seus membros são representantes da sociedade civil, governo, organizações 

não-governamentais, federação de trabalhadores, do setor produtivo e universidades. 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS - CRH/RS 

Órgão deliberativo superior do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, com a função de resolver 

os conflitos de água em última instância, formado por um colegiado de Secretários de Estado e 

de representantes dos Comitês de Bacias e dos Sistemas Nacionais de Recursos Hídricos e do 



31

Meio Ambiente. 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - MPE 

O MPE tem o mesmo campo de atuação do MPF federal, porém no que diz respeito ao nível es-

tadual, em especial com o Meio Ambiente, atua, na área de meio ambiente se dá através da 

investigação via Inquérito Civil Público (ICP), do ajuizamento de Ações Civis Públicas (ACP) e no 

processamento dos crimes ambientais. Para tanto, conta com o Centro de Apoio Operacional do 

Meio Ambiente (CAOMA), um dos órgãos auxiliares da Administração do Ministério Público, tem 

como função orientar, auxiliar e facilitar a atuação dos Promotores de Justiça Ambientais, pres-

tando-lhes informações técnico-jurídicas, apoio no relacionamento e realização de reuniões entre 

membros do Ministério Público e órgãos de gestão ambiental, como a FEPAM, o DEFAP, o 

DRH/RS e o IBAMA, etc., além de buscar a estruturação das políticas institucionais do Ministério 

Público na área ambiental e centralizar as informações da atuação Ministerial. 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

Instituição criada em 1965, com o objetivo e missão de promover o saneamento de forma sus-

tentável, com qualidade dos produtos e eficiência dos serviços. 

COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR 

Objetiva a proteção do meio ambiente, contando com três Batalhões Ambientais no Rio Grande 

do Sul. O 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar com sede no município de Santa Maria, 

abrange alguns municípios da Bacia Hidrográfica do Camaquã e o 2º Batalhão, com sede em 

Santa Maria abrange os demais municípios. 

5.1.3.3. ATORES SOCIAIS ESTRATÉGICOS ÂMBITO MUNICIPAL 

De acordo com o descrito anteriormente, os atores sociais estratégicos locais, âmbito municipal, 

está sendo realizado por meio do acompanhamento das reuniões técnicas e das entrevistas com 

atores-chaves que ainda estão ocorrendo. Entretanto, os grupos de maior interesse são: o Poder 

Público Municipal; Instituiçoes de Ensino Superior e; as Associações, Sindicatos e ONGs.  

A serguir será apresentado o levatamento relativo ao poder público municipal. 

PODER PÚBLICO 

O Poder Público está representado por um conjunto de instituições públicas locais do poder 

executivo municipal ou de outra esfera superior de governo atuando local ou regionalmente nos 
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municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Camaqua. Os três principais entes governamentais 

identificados nos levantamentos foram: Prefeituras Municipais; Câmaras Municipais de 

Vereadores e Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER/RS). 

A EMATER/RS, embora seja uma entidade civil de direito privado, é o principal órgão executor 

das decisões e ações dos governos estadual e federal no setor agropecuário gaúcho por 

intermédio de convênios com as Prefeituras Municipais. Por essa razão foi agrupada junto com 

os outros entes do poder público. 

Deste modo, no Quadro 5.5 estão contempladas as informações relacionadas às Prefeituras 

Municipais existentes na bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

Quadro 5.5 - Prefeituras dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio 
Camaquã* 

Município Endereço Site 

Amaral Ferrador 
Rua 4 de Maio, nº 16 - Cep: 96635-000 (51) 

3670-1800 
http://www.amaralferrador.rs.gov.br/ 

Arambaré 
Rua Ormezinda Ramos Loureiro, 180 

Centro Administrativo (51) 3676 1211 
http://www.arambare.rs.gov.br/ 

Arroio do Padre 
Avenida Vinte e Cinco de Julho, 383, Centro - 

Cep: 96.155-000 (53) 3224-9000 
http://www.pmarroiodopadre.com.br/si

te/ 

Bagé 
Av. General Osório, 998 - Centro 

Cep: 96400-100 (53) 3240.4300 
http://www.bage.rs.gov.br/ 

Barão do Triunfo 
Avenida Tassinari Cesari, nº 476 
Cep: 96.735-000 (51) 3650-1143 

http://www.pmbaraodotriunfo.com.br/
novo_site/index.php 

Barra do Ribeiro 
Rua Dr. Maurício Cardoso, 221 

Cep: 96790 - 000 (51) 3482 - 2100 

http://www.barradoribeiro.rs.gov.br/po

rtal1/intro.asp?iIdMun=100143034 

Caçapava do Sul 
Rua 15 de Novembro, 438 

(55) 3281 1351  
http://www.cacapava.rs.gov.br/ 

Cachoeira do Sul R. Ramiro Barcelos, 2093 (51) 3274-6088 http://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/ 

Camaquã 
Av. Olavo Moraes, nº 869  

Cep:  96180-000 (51) 3671-0033 
http://www.camaqua.rs.gov.br/ 

Canguçu 
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240 

Cep: 96.600-000 (53) 3252 9500 
http://www.cangucu.rs.gov.br/ 

Cerro Grande do Sul 

Rua Ernesto Ingomar Schmaedcke, 71 – Cen-
tro - Cep: 96.770-000 (51) 3675-1122 / 3675-

1222 

http://www.cerrograndedosul.rs.gov.br
/ 

Chuvisca 
Avenida 28 de Dezembro, 3000 

Cep: 96193-000 (51) 3611-7093 
http://www.chuvisca.rs.gov.br/ 

Cristal 
Rua Sete de Setembro, 177 

Cep: 96195-000 51) 3678 1100 
http://www.cristal.rs.gov.br/ 

Dom Feliciano 
Avenida Borges de Medeiros, 279 – Centro 

(51) 3677-1157  
http://www.domfeliciano.rs.gov.br/ 

Dom Pedrito 
Pça. Gal. Osório, S/N 

Cep: 96450 – 000 (53) 3243 - 3177 

http://www.dompedrito.rs.gov.br/porta
l1/intro.asp?iIdMun=100143124 



33

Município Endereço Site 

Encruzilhada do Sul 
Av. Rio Branco, 261 

Cep: 96610-000 Telefone: (51) 3733 1180 

http://www.encruzilhadadosul.rs.gov.b
r/prefeitura/home/ 

Hulha Negra 
Av. Getúlio Vargas, 1562 

Cep: 96460-000 (53) 3249-1013 
http://www.hulhanegra.rs.gov.br/ 

Lavras do Sul 
Rua Cel Meza 373 

Cep: 97390-000 (55) 3282 1244 
http://www.lavrasdosul.rs.gov.br/ 

Pelotas 
Praça Cel. Pedro Osório, nº 101, Centro 

(53) 3309-6000 
http://www.pelotas.com.br/ 

Pinheiro Machado 
Rua Dário Souza, s/n - Vila Nova 

Cep: 96470-000 (53) 3248-1595 

http://www.pinheiromachado.rs.gov.br

/ 

Piratini 
Rua Comendador Freitas, 255 

(53) 3257-1200 

http://www.prefeiturapiratini.rs.gov.br/
site/content/home/ 

Santana da Boa Vista 
Rua Independência, 374 

Cep: 96590-000 (53) 3258 - 1350 

http://www.santanadaboavista.rs.gov.
br/portal1/intro.asp?iIdMun=10014334

5 

São Gabriel 
Rua Duque de Caxias, 268 

Centro – Cep: 97.300-000 (55) 3237-137 
http://www.saogabriel.rs.gov.br/2013/ 

São Jerônimo 

Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 

Cep: 96700-000 - Caixa Postal 19 

(51) 3651.1744/(51) 3651.1823 

http://www.saojeronimo.rs.gov.br/ 

São Lourenço do Sul 
Rua Coronel Alfredo Born, 202 - Centro 

Cep: 96170-000 (53) 3251.9500 

http://www.saolourencodosul.rs.gov.br

/ 

Sentinela do Sul 
Rua Augusta, 460 

Cep: 96765-000 (51) 3679.1067 
http://www.sentineladosul.rs.gov.br/ 

Tapes 
Rua Cel. Pachecho, 198 – Centro 

Cep: 96.760-000 (51) 3672-1788 
http://www.tapes.rs.gov.br/ 

Turuçu 
BR 116 KM 482 s/n 

Cep: 96148 – 000 (53) 3277 - 1244 

http://www.turucu.rs.gov.br/portal1/in
tro.asp?iIdMun=100143441 

* Levantamento efetuado por meio de busca na internet/sites das Prefeituras Municipais.

No Quadro 5.6 a seguir estão contempladas as informações relacionadas às Câmara de 

Vereadores existentes na bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

Quadro 5.6 - Câmaras Legislativas dos municípios integrantes da bacia hidrográfica 
do rio Camaquã* 

Município Endereço Site 

Amaral Ferrador 
Rua Simão Barbosa, 654 

Cep: 96635-000 (51) 3670.1144 

http://www.camaraamaralferrador.com.
br/ 

camara_amaral@yahoo.com.br 

Arambaré 
Dr. Donário Lopes, 119 - Centro 

Cep: 96178-000 

http://www.cmarambare.rs.gov.br/portal
/ 

cm@cmarambare.rs.gov.br 

Arroio do Padre 
Estrada Arroio do Padre s/n° - Centro 

Cep: 96.155.000 (53) 3224.9126 
camaraarroiodopadre@bol.com.br 

Bagé 
Av. Sete de Setembro, 799, Bagé – 
Cep: 96400-003 (53) 3242-8411 

http://www.camvbage.rs.gov.br/ 

Barão do Triunfo 

Praça Prof. Fernando Dalbem, 290 – 
Centro - Cep: 96.735-000 (51) 3650-

1197 / 3650-1118 

http://www.camarabaraodotriunfo.rs.go
v.br/

camarabt@conectsul.com.br 

Barra do Ribeiro 
Av. Visconde do Rio Grande, 1690 

Cep: 96.790-00 
http://www.barradoribeiro.rs.leg.br/ 

http://www.camaraamaralferrador.com.br/
http://www.camaraamaralferrador.com.br/
http://www.cmarambare.rs.gov.br/portal/
http://www.cmarambare.rs.gov.br/portal/
mailto:cm@cmarambare.rs.gov.br
http://www.camarabaraodotriunfo.rs.gov.br/
http://www.camarabaraodotriunfo.rs.gov.br/
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Município Endereço Site 

0 (51)3482-2141/2142/2143 

Caçapava do Sul 
Rua Barão de Caçapava, 621 

(55) 3281 2044 | 3281 2428 

http://www.camara.cacapava.net/site/i
ndex.php?link=home 

Cachoeira do Sul 
Rua Sete de Setembro, 1078 

Cep: 96.508-010 (51) 3722 2782 
http://www.camaracachoeira.rs.gov.br/ 

Camaquã 
R. João de Oliveira, 147, 

Cep: 96180-000  (51) 3671-4197 
http://www.camaracq.rs.gov.br/ 

Canguçu 
R. Gen. Osório – Centro 

Cep: 96600-000  (53) 3252-1528 
http://camaracangucu.blogspot.com.br/ 

Cerro Grande do Sul 
Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 

Cep: 96770-000 (51) 3675 1160 
camaracgs@bol.com.br 

Chuvisca 
Avenida 28 de Dezembro, 3855 - Cep: 

96193-000 (51) 3611-7142 
http://www.camarachuvisca.rs.gov.br/ 

Cristal 
Av. Marcelino Zadinello nº. 777. Centro 

Cep: 98.368-000 55 3616.2215  

http://www.cristaldosul.rs.gov.br/Cama
ra.html 

Dom Feliciano 
Vespaziano Correa, 552 – Centro 

Cep: 96190-000 (51) 3677-1185 

http://www.camaradomfeliciano.rs.gov.
br/ 

Dom Pedrito 
R. Bernardino Ângelo, 975 - Centro, 

Cep: 96450-000 (53) 3243-2544 
- 

Encruzilhada do Sul 
Praça Dr. Ozy Texeira, 118 - Centro 
Cep: 96610-000 (51) 3733-3639 / 

3733-1644 

http://camaraencruzilhada.rs.gov.br/ 

cmve@viavale.com.br 

Hulha Negra 
Getulio Vargas Sn, Centro 

Cep: 96460-000 (53)32491003 
- 

Lavras do Sul 
Rua: Adão Teixeira da Silveira nº 396 

 (55) 3282 1010 

http://www.camaralavrasdosul.com.br/ 

cvlavras@delavras.net 

Pelotas 
Rua 15 de Novembro, 207 - Centro 

Cep:96015-000 (53)3026-1001 

http://www.camarapel.rs.gov.br/noticia
s/arroio-do-padre-completa-

maioridade-e-convida-para-festa 

Pinheiro Machado 

Rua Humaitá, 424  

Cep: 96470-000  0800 645 1527 / (53) 
3248.1527 

http://www.camarapm.rs.gov.br/site/co
ntent/home/ 

Piratini 

Rua: Gen. Bento Gonçalves, 116 

Cep: 96490-000 53 3257-1395 / 3257-
2584 

http://camarapiratini.rs.gov.br/site/cont
ent/home/ 

Santana da Boa Vista 
Rua: Independência Nº 375, Centro 

Cep: 96590-000 
http://www.camarasboavista.com.br/sit

e/content/home/index.php 

São Gabriel 
R. Duque de Caxias, 268,  

Cep: 97.300-000 (55) 3232-7374 
http://www.cmsg.rs.gov.br/ 

São Jerônimo 
Rua Osvaldo Aranha, 175 m- Centro - 
Cep: 96700-000   (051) 3651-1811  

http://www.saojeronimo.rs.leg.br/ 

São Lourenço do Sul 
R São Luiz 289 - Jardim Sapucaia do 
Sul Cep: 93220-400 (53) 3251-2305 

http://www.camarasaolourencodosul.rs.
gov.br/his_cam.asp 

Sentinela do Sul 

Rua Luiz Ferreira da Cunha nº 220  
Sentinela do Sul RS - Cep:96765-000 

Fone: (051) 3679-1273 Fax: (051)3679-
1273 

http://www.sentineladosul.rs.leg.br/ 

Tapes 

Rua Cel. Pacheco, 274 - Centro Cep: 
96.760-000  (051) 3672-1387 / 3672-

2481 

http://tapes.rs.leg.br/ 

informatica@tapes.rs.leg.br 

Turuçu 
Rua Bruno Harter N07 

Cep: 96148-000  (53)3277-1159 
http://www.turucu.rs.leg.br/ 

javascript:void(0)
http://camaraencruzilhada.rs.gov.br/
mailto:cmve@viavale.com.br
http://www.camaralavrasdosul.com.br/
http://tapes.rs.leg.br/
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* Levantamento efetuado por meio de busca na internet/sites das Prefeituras Municipais.

Dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Camaquã que possuem regionais da 

EMATER são Bagé e Pelotas, as informações relativas a essas duas regionais estão apresentadas 

no Quadro 5.7. 

Quadro 5.7 - Unidades da EMATER/RS regionais ou locais na bacia hidrográfica do 
rio Camaquã* 

Regional Endereço Municípios integrantes Beneficiários 

Escritório Regional 
de Bagé 

Endereço: Av. General 
Osório, 1000 

CEP: 96400-100 - Ba-
gé/RS 

Fone: (53) 242-3898 - 
Fax: (53) 242-6269 

E-mail: ba-
ge@emater.tche.br 

Aceguá, Alegrete, Bagé, Barra 
do Quaraí, Caçapava do Sul, 
Candiota, Dom Pedrito, Hulha 

Negra, Itacurubi, Itaqui, Lavras 
do Sul, Maçambará, Manoel 

Viana, Quaraí, Rosário do Sul, 
Santa Margarida do Sul, San-

tana do Livramento, São Borja, 
São Gabriel e Uruguaiana 

Aproximadamente 12 mil 
famílias de agricultores 

familiares, 10 mil famílias de 
pecuaristas familiares, três 
mil famílias de agricultores 
assentados, 400 famílias de 
pescadores artesanais, 128 
famílias quilombolas e 10 

famílias indígenas. 

Escritório Regional 
de Pelotas 

Endereço: Rua Félix da 
Cunha, 626 

CEP: 96010-000 - Pelo-
tas/RS 

Fone: (53) 225-7700 
E-mail: pelo-

tas@emater.tche.br 

Amaral Ferrador, Arroio Do 

Padre, Arroio Grande, Cangu-
çu, Capão Do Leão, Cerrito, 

Chuí, Cristal, Herval, Jaguarão, 
Morro Redondo, Pedras Altas, 
Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro 
Machado, Piratini, Rio Grande, 
Santa Vitória Do Palmar, San-

tana Da Boa Vista, São José Do 
Norte, São Lourenço Do Sul, 

Turuçú. 

Ultrapassa a 30.000 mil 
pessoas, incluindo agriculto-
res familiares, pescadores, 

assentados da reforma 
agrária e quilombolas, dis-

tribuídos em 386 comunida-
des rurais onde predominam 
as pequenas propriedades 
da agricultura familiar com 

até 50 hectares e que totali-
zam 26.000 unidades pro-

dutivas, sendo responsáveis 
por 80% da mão-de-obra 

empregada na região. 

* Levantamento efetuado por meio de busca na internet.

Quadro 5.8 - Unidades da EMATER nos municípios da bacia hidrográfica do rio 
Camaquã* 

Município Endereço/ Telefone Site/ E-mail 

Amaral Ferrador - - 

Arambaré 
EMATER: R: Calçadão - Centro CEP: 96178-

000 F: (51) 3676-1150 
- 

Arroio do Padre EMATER: F: (53) 3224-9185 - 

Bagé 
EMATER Bagé: Av. General Osório, 1000, 

CEP: 96400-100 F: (53) 3242-3898 

www.emater.tche.br 
bage@emater.tche.br 

Barão do Triunfo 
EMATER ASCAR: Av Tassinari Cesare, 517 - 
Centro CEP: 96735000 F: (51) 3650-1141 

- 

Barra do Ribeiro 

ASCAR EMATER: R. Coronel Araújo Ribeiro, 
318 - Centro, CEP: 96790-000 

F: (51) 3482-1145 

- 

Caçapava do Sul 
EMATER: Rua 15 Novembro, 867 Caçapava 
do Sul, CEP: 96.570-000 F: (55) 3281-1464 

- 

Camaquã 
EMATER: R. Pinheiro Machado, 374 – Cen-

tro, CEP: 96180-000 F: (51) 3671-4940 
- 

Canguçu 
ASCAR EMATER: R. General Osório, 305, 

CEP: 96600-000 F: (53) 3252-1580 
- 

Cerro Grande do Sul - - 

http://www.emater.tche.br/
mailto:bage@emater.tche.br
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Município Endereço/ Telefone Site/ E-mail 

Chuvisca EMATER: F: (51) 3611-7183 - 

Cristal 
ASCAR EMATER: R. Sete Setembro, 177- 

Centro, CEP: 96195-000 F: (51) 3678-1376 
- 

Dom Feliciano - - 

Dom Pedrito 
ASCAR EMATER: R. Júlio de Castilhos, 930 - 
Centro, CEP: 96450-000 F: (53) 3243-1554 

- 

Encruzilhada do Sul 
ASCAR EMATER: R. General Osório, 181, 

Centro CEP: 96610-000 F: (51) 3733-1275 
- 

Hulha Negra - - 

Lavras do Sul - - 

Pelotas 
EMATER Pelotas: R: Felix da Cunha, 626, 

CEP: 96010-000 F: (53) 3225-7700 
pelotas@emater.tche.br 

Pinheiro Machado 
ASCAR EMATER: R. Doutor Barcelos, 777 - 
Centro, CEP: 96470-000 F: (53) 3248-1592 

- 

Piratini 
ASCAR EMATER: Rua 20 de Setembro, 158- 
Centro, CEP:96490-000 F: (53) 3257 1428 

- 

Santana da Boa Vista - - 

São Gabriel 
Rua Cel Sezefredo, 629 Centro CEP: 97.300-

000 (55) 3232-5099 

São Jerônimo 

EMATER: R. Valdemar Azzi - Centro, São 
Jerônimo/RS, CEP: 96700-000 F: (51) 3651-

1069 

- 

São Lourenço do Sul 
EMATER: R. General Osório, 2061 Centro 

F:(53)3251-1278/ (53)3251-1557 
www.emater.tche.br 

Sentinela do Sul - - 

Tapes - - 

Turuçu 

EMATER: Rua Bruno Harter, 0SN, Lauro 
Francisco Schneid   

Engenheiro Agronômo Emater/RS-Ascar 
Br 116 Km 482 CEP 96148-000, CP 49 

emturucu@emater.tche.br 

* Levantamento efetuado por meio de busca na internet.

A partir dos levantamentos de campo que estão sendo realizados será possível identificar as ins-

tituições de ensino superior e um grupo de instituições que representam importantes segmentos 

da população na bacia, como por exemplo, instituições ambientalistas, ruralistas e trabalhadores 

rurais, estes atores sociais serão divididos em dois grupos: 

 Associações e ONGs ambientalistas

 Sindicatos, Associações Profissionais e Empresariais.

5.1.4 CARACTERIZAÇÃO DOS PADRÕES CULTURAIS E ANTROPOLÓGICOS 

Para Poutignat & Streiff-Fenart (1998) identidade étnica é uma forma de organização social cujo 

sistema de categorização fundamenta-se em uma origem suposta. A relação entre etnia e cultu-

ra é explicada por Barth (1998): é possível definir um grupo étnico com uma forma de organiza-

ção social que de modo geral expressa uma identidade diferenciada nas relações com outros 

grupos e com a sociedade mais ampla. Assim sendo, a identidade étnica é utilizada como forma 

de estabelecer os limites do grupo e de reforçar a solidariedade interna. Nessa concepção, a 

mailto:pelotas@emater.tche.br
http://www.emater.tche.br/
mailto:emturucu@emater.tche.br
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continuidade dos grupos étnicos não pode ser explicada em termos de manutenção da cultura 

tradicional, mas depende da manutenção dos limites do grupo, ou sejam da contínua dicotomi-

zação entre membros e não membros – nós e eles. Os traços culturais que demarcam os limites 

do grupo podem mudar, e a cultura pode neste caso ser objeto de transformação, sem que isto 

implique no esvaziamento da solidariedade étnica.  

Barth (1998), afirma ainda que cada indivíduo, dentro de um terminado contexto histórico e 

geográfico, contribui para a etnicidade de seu grupo, sendo este ator da trama cultural, onde a 

construção da identidade étnica ocorre a partir de um espaço de confronto e diferenciação (con-

flitos intergrupais). Ainda de acordo com este autor, culturas estão em constante movimento, 

contendo contradições e incoerência, por isto a identidade étnica estará constantemente sendo 

colocada em questão. Portanto, é preciso considerar que os aspectos culturais não são constituí-

dos de fatores étnicos, mas está articulada a outras categorias, dentre elas, tem-se as questões 

de gênero, classe, religiosidade, dentre outras. A partir deste ponto de vista, a cultura está inse-

rida dentro de universos múltiplos, carregada de significados simbólicos (Geertz, 1978), rompen-

do com a ideia de cultura no singular.  

Esclarecidas as questões conceituais e considerando-se os aspectos históricos de ocupação da 

Bacia, pode-se afirmar que a região é marcada pela diversidade étnica e também cultural, bem 

como apresenta ao longo de sua história diversos conflitos inerentes a sua formação e ocupação 

territorial, em especial em relação aos conflitos entre os portugueses-açorianos e espanhóis, e 

destes, com as tribos indígenas que ocupavam a região. Neste espaço de tensão desenvolveu-se 

uma economia alicerçada na pecuária extensiva baseada na sesmaria como forma de posse da 

terra. Assim, pode-se inferir que na presença das grandes propriedades latifundiárias, especifi-

camente no sudoeste gaúcho, região da campanha meridional, formada pelos municípios de 

Bagé, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul e Aceguá, este último não inserido na Bacia. 

Encontra-se na gênese da ocupação territorial o desenvolvimento da Campanha Meridional a 

identidade cultural do gaúcho formada pela miscigenação entre espanhóis, portugueses e índios, 

fazendo surgir de forma involuntária uma cultura diferenciada, com uma linguagem específica 

(crioulo rio-grandense), hábitos alimentares marcantes (churrasco, chimarrão), vestimenta e 

indumentária típica baseada nas necessidades inerentes a atividade exercida pelos gaúchos (pe-

cuária). Com relação à musicalidade, observa-se que as danças são  variações de danças de 

salão centro-européias populares no século XIX, derivados da valsa, do xote, da polca e da ma-

zurca, sendo estes ritmos adaptados resultando no vaneirão, chamamé, milonga, rancheira, xo-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a_de_sal%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a_de_sal%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valsa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xote
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mazurca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mazurca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaneir%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chamam%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milonga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rancheira
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te, polonaise e chimarrita, entre outras. As influências também são observadas na arquitetura 

local. 

A cultura gaúcha extrapola os limites da Campanha Meridional e está presente em outras regiões 

(municípios) da bacia, isto em função da formação étnica, que em sua maior parte é açoriana, 

portuguesa, espanhola e indígena. O que diferencia, é a inclusão de algumas práticas culturas 

em especial alimentares, religiosas e dialéticas, relativas a presença étnica alemã e polonesa, 

como por exemplo, no município de Camaquã, Dom Feliciano, Chuvisca, Arroio do Padre, Cristal 

Cerro Grande do Sul e São Lourenço do Sul. Sendo a polonesa, mais marcante nos municípios de 

Camaquã, Dom Feliciano, Cristal e Chuvisca. 

No que concerne a tradição polonesa, destaca-se a religiosidade, pois trata-se de um povo ex-

tremamente católico, com devoção a Nossa Senhora de Czestochowa. A culinária é composta 

por diversos pratos típicos como a “Czarnina” (sopa de sangue de pato), “Golabki”,”Pierogi” 

(pastel de requeijão), “Chrusciki” (calça virada”), ”Placek” (cuca), “Bigos” , “Pierniczki Drobne” 

(docinhos para Natal). No que refere-se a arquitetura, são poucos os elementos introduzidos, 

mas destaca-se, por exemplo, no município de Dom Feliciano, a Casa da Cultura do Imigrante, 

edificação em estilo montanhês, característico do Sul da Polônia, construído em madeira e pedra 

(materiais rústicos). 

Já a cultura alemã e pomerana, tem como legado a religião protestante, a questão linguística, 

visto que por um longo período o alemão era a língua padrão, usada nas situações formais, no 

culto e na escola e o dialeto pomerano no lar e nas situações informais (língua do lar), posteri-

ormente interferindo no português falado pelos alunos nas escolas, com distinção entre consoan-

tes surdas e sonoras, vibrante simples e múltipla e as vogais e ditongos nasais. Destaca-se ainda 

gastronomia, sendo este um dos principais veículos de divulgação da cultura alemã, não somen-

te da culinária, mas também de outros hábitos. 

Há de se considerar ainda a cultura italiana e as outras menos significativas em termos de 

abrangência territorial. Por isto, é possível afirmar que a bacia hidrográfica do rio Camaquã, 

constituiu-se, ao longo de sua história, como uma região de diversidade étnica e multicultural e, 

em decorrência, habita em seu território, um povo miscigenado que possui grande riqueza cultu-

ra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Polonaise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chimarrita
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5.1.5 CALENDÁRIO DE EVENTOS 

Conforme pode ser observado no Quadro 5.9, a bacia hidrográfica do rio Camaquã configura-se 

como um território com relativa diversificação quanto a eventos sociais e culturais, tendo em 

vista a quantidade de eventos e festejos realizados nos municípios que a compõe. Tais eventos 

podem ser vistos como um espaço estratégico para a divulgação das ações do Comitê Camaquã. 

Desta forma, elaborou-se um calendário anual que inclui eventos culturais, religiosos, dentre 

outros, cujo levantamento foi realizado por meio de pesquisa em sites das Prefeituras Municipais. 

 

Quadro 5.9 – Calendário de eventos dos municípios integrantes da bacia hidrográfica 
do rio Camaquã 

Data Mês/ Evento Município 

JANEIRO 

Data variável Cavalgada Cultural da Costa Doce Pelotas 

Data variável Festival Internacional Sesc de Música Pelotas 

Data variável Descida do Camaquã Alta bacia do Camaquã 

01/01 Réveillon em São Lourenço do Sul São Lourenço do Sul 

01/01 até 02/02 Festival de verão São Lourenço do Sul 

Data variável Cavalgada Cultura da Costa Doce São Lourenço do Sul 

Data variável Acampamento da ARTE Gaúcha Tapes 

Data variável Festa da Uva Barão do Triunfo 

Data variável Mostra de Arte Barão do Triunfo 

Data variável Garota Verão Barão do Triunfo 

Data varável Feovelha – Feira e Festa Estadual da Ovelha Pinheiro Machado 

Data variável X Pampa Caçapava do Sul 

Data variável Rodeio Crioulo Estadual Caçapava do Sul 

Data variável Encontro dos mineiros Caçapava do Sul 

Data variável Minas Fest Verão Caçapava do Sul 

25 a 26/01 Oficina de Teatro e Circo Canguçu 

Data variável Moto Acampamento Lavras do Sul 

Data variável Rodeio Intermunicipal Lavras do Sul 

Data variável Crioulação Lavras do Sul 

Data variável Comparsa da Canção Pinheiro Machado 

Data variável Feira e Festa Estadual da Ovelha Pinheiro Machado 

Data variável Feira do Artesanato de Lã Pinheiro Machado 

Data variável Vinovelha Pinheiro Machado 

Data variável Torneio Municipal de Voleibol Pinheiro Machado 

FEVEREIRO 

02/02 Festa de Nossa Senhora dos Navegantes Pelotas 

01/02 Festa de Iemanjá São Lourenço do Sul 

Data variável Carnaval São Lourenço do Sul 

Data variável Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas Tapes 

02/02 Festa Nossa Senhora dos Navegantes Tapes 

Data variável Carnaval Barão do Triunfo 
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Data Mês/ Evento Município 

11/02 Estação das Águas Barra do Ribeiro 

17/02 Aniversário da Barra do Ribeiro Barra do Ribeiro 

Data variável Carnaval Municipal Caçapava do Sul 

Data variável Carnaval e Muamba Ganguçu 

Data variável CarnaLavras Lavras do Sul 

Data variável Procissão das Luzes Lavras do Sul 

Data variável Carnaíba Lavras do Sul 

Data variável Carnaval Pinheiro Machado 

Data variável Campereada nas Cacimbinhas Pinheiro Machado 

MARÇO 

Data variável Encontro da Vela São Lourenço do Sul 

Data variável Moto Lagoa São Lourenço do Sul 

Data variável Carnaval de Rua Tapes 

08/03 Dia da Mulher Barão do Triunfo 

Data variável Semana do Município Barão do Triunfo 

Data variável Abertura do Campeonato de Bocha Barão do Triunfo 

Data variável Rodeio Estadual Barão do Triunfo 

Data variável 
Início do Campeonato Regional da Serra do Herval 

de Futebol Sete 
Barão do Triunfo 

Data variável Feira de Artesanato Caçapava do Sul 

Data variável Campereada CTG os Maragatas Caçapava do Sul 

Data variável Jogos estudantis caçapavano - Jesca Caçapava do Sul 

20/03 Aniversário da cidade de Hulha Negra Hulha Negra 

22/03 Festa da Igreja São José Cerro Grande do Sul 

Data variável Rodeio de Páscoa Lavras do Sul 

Data variável OLIF – Olimpíadas dos Funcionários Pinheiro Machado 

13 a 18/03 Aniversário de Emancipação e Festa Campeira Sentinela do Sul 

ABRIL 

Data variável Semana Grioula Bagé 

19 a 20/04 Festa do Arroz Camaquã 

Data variável Reponte da Canção São Lourenço do Sul 

Data variável Feira de Páscoa Barão do Triunfo 

Último sábado do mês Jogos Comunitários Rurais Barão do Triunfo 

Data variável Prêmio Literário Legislativo Caçapava do Sul 

Data variável 
Abertura do Campeonato Regional de Automobilis-

mo 
Caçapava do Sul 

Data variável Feira do Livro Caçapava do Sul 

Data variável Festividades do dia nacional do livro infantil Caçapava do Sul 

Data variável Encontro de Laçadores e Ginetes Lavras do Sul 

Data variável Festival Gastronomia Ovina Lavras do Sul 

28/04 Aniversário da cidade Pinheiro Machado 

Data variável Feira do Terneiro Pinheiro Machado 

MAIO 

Data variável Encontro de Canoagem de Arambaré Arambaré 

Data variável Festa do Arroz Tapes 

Data variável Festa do Agricultor Barão do Triunfo 

Data variável Moto Barão Barão do Triunfo 

Data variável Festa do Divino Caçapava do Sul 

Data variável Sentinela da Canção Nativa Caçapava do Sul 
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Data Mês/ Evento Município 

Data variável Dia da Luta Antimanicomial Caçapava do Sul 

Data variável Semana dos Museus Caçapava do Sul 

Data variável Ouro Dança  

Data variável Feira de Outono de Terneiros de Corte Lavras do Sul 

09/05 Aniversário do Município Lavras do Sul 

Data variável Feira do Livro Lavras do Sul 

Data variável Rodeio Lavras do Sul 

Data variável Remate Macanudo Lavras do Sul 

Data variável Remate do CITE 27 Lavras do Sul 

Data variável Semana do Município Torneio Regional de Futsal Pinheiro Machado 

Data variável Semana do Município Campereada do Xirú Pinheiro Machado 

Data variável Semana do Município Corrida de Pinheiro Machado Pinheiro Machado 

Data variável Semana do Município Meia Maratona Municipal Pinheiro Machado 

Data variável 
Semana do Município Rallye Regularidade de Auto-

móveis 
Pinheiro Machado 

Data variável Feira do Mel Pinheiro Machado 

JUNHO 

Data variável Festa Junina de Arambaré Arambaré 

05 a 08/06 
Festa em Honra ao Padroeiro Santo Antônio de 

Pádua 
Bagé 

Data variável Fenadoce Pelotas 

Junho a Setembro Campeonato Regional de Futebol de Salão Tapes 

Data variável Festas Juninas Barão do Triunfo 

Data variável Campeonato de Bocha Barão do Triunfo 

Data variável Artechê Caçapava do Sul 

Data variável Campeonato Gaúcho e Regional de Automobilismo Caçapava do Sul 

Data variável Seminário Internacional de Educação Caçapava do Sul 

Data variável Conati Caçapava do Sul 

Data variável Conferência Municipal de Cultura Caçapava do Sul 

Data variável Trilha de Jeep Club Canguçu 

13/06 Festa de Santo Antônio Lavras do Sul 

Data variável Fenadoce Pelotas 

Data variável Campeonato Municipal de Futsal Pinheiro Machado 

Data variável Festa do Caminhoneiro Pinheiro Machado 

JULHO 

Entre julho e agosto Festival Internacional de Música do Pampa Bagé 

Data variável 
Campeonato Regional de Futebol Sete da Serra do 

Herval 
Barão do Triunfo 

Data variável Festas dos Colonos Barão do Triunfo 

Data variável Forte em Arte Caçapava do Sul 

Data variável Seminário: Educação, Patrimônio e Diversidade Caçapava do Sul 

19/07 Aniversário da cidade de Encruzilhada do Sul Encruzilhada do Sul 

Data variável Seminário O Pampa e o Gado Lavras do Sul 

AGOSTO 

 Concurso Prenda e Peão de Arambaré Arambaré 

Data variável Festa do Idoso Barão do Triunfo 

Data variável Festa do Artesanato Barão do Triunfo 

Data variável 
FEPEMI – Feira do Pequeno e Microempresário de 

Caçapava 
Caçapava do Sul 

Data variável Campeonato Regional de Automobilismo Caçapava do Sul 
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Data Mês/ Evento Município 

Data variável Festa da Padroeira Caçapava do Sul 

SETEMBRO 

07/09 Desfile de 7 de Setembro Cachoeira do Sul 

12 a 20/09 Semana Farroupilha de Arambaré Arambaré 

06 a 20/09 Festejos Farroupilha Bagé 

Data variável Etapa da Copa Carbonífera de MotoCross Barão do Triunfo 

13/09 a 20/09 Semana Farroupilha de Barra do Ribeiro Barra do Ribeiro 

13/09 a 20/09 Semana Farroupilha de Caçapava do Sul Caçapava do Sul 

Data variável Primavera dos Museus Caçapava do Sul 

07/09 Desfile em Comemoração à Semana da Pátria Caçapava do Sul 

07/09 Desfile Cívico Cristal 

Data variável Semana Farroupilha e Desfile Farroupilha Cristal 

07/09 Desfile Cívico Lavras do Sul 

14 a 20/09 Semana Farroupilha Lavras do Sul 

17/09 Aniversário da cidade de Santana da Boa Vista Santana da Boa Vista 

19/09 Baile Farroupilha Lavras do Sul 

20/09 Desfile de 20 Setembro Cachoeira do Sul 

12 a 20/09 Semana Farroupilha Piratini 

20 a 26/09 Semana Farroupilha do Ibaré Lavras do Sul 

Data variável Festa de Entrega do Troféu Sentinela Gaúcho Pelotas 

Data variável Semana da Pátria Pinheiro Machado 

Data variável Cavalgada da Centelha Crioula Pinheiro Machado 

Data variável Semana Farroupilha Pinheiro Machado 

Data variável Jogos da Primavera Pinheiro Machado 

21/09 Festa de São Jeronimo São Jeronimo 

OUTUBRO 
Data variável Expofeira Bagé 

Data Variável Feira do Livro Cachoeira do Sul 

Data Variável Romaria Diocesana Cachoeira do Sul 

07/10 Dia da Padroeira Nossa Senhora do Rosário Barão do Triunfo 

Data variável Campeonato Municipal de Futebol Barão do Triunfo 

Data variável Expofeira Agropecuária de Caçapava do Sul Caçapava do Sul 

Data variável Encaer – Encontro Caçapavano de aeromodelismo Caçapava do Sul 

Data variável 
Campeonato Gaúcho – Prova Festiva de Aniversário 

do Município 
Caçapava do Sul 

25/10 Aniversário do Município Caçapava do Sul 

Data variável Pua de Ouro Caçapava do Sul 

Data variável Exposição de obras de artes de artistas caçapavanos Caçapava do Sul 

Data variável Feira de Primavera de Terneiros de Corte – Etapa I Lavras do Sul 

Data variável Expomotors mIRCamp e Expocharque Pelotas 

Data Variável Feira do Livro de Pelotas Pelotas 

Data variável 
Exposição Feira Agropecuária, Indústria e Comércio 

de Pelotas 
Pelotas 

Data variável Festividades alusivas do dia do Professor Pinheiro Machado 

Data variável Liga Interna de Futsal Pinheiro Machado 

Data variável Semana da Juventude Pinheiro Machado 



 

 

43 

Data Mês/ Evento Município 

Data variável Rodeio Internacional de Pinheiro Machado Pinheiro Machado 

Outubro a Novembro Expofeira de Piratini Piratini 

NOVEMBRO 
 Festa Internacional do Churrasco Bagé 

Data variável 
Prêmio Bravo Dr. Álvaro de Godoy e Mérito Anuncia-

ção Godoy 
Bagé 

Data variável Feira de Terneiros de Primavera Caçapava do Sul 

Data variável Rodeio Estadual do CTG Família Nativista Caçapava do Sul 

Data variável Festival da Pandorga Caçapava do Sul 

Data variável Festival Estudantil Municipal da Canção Caçapava do Sul 

Data variável Dançarte – Festival de Dança Caçapava do Sul 

Data variável Vigília do Canto Gaúcho Cachoeira do Sul 

Data variável 
Feapec - Evento de exposição e leilão de animais 

bovinos e ovinos 
Cachoeira do Sul 

02/11 Festa de Nossa Senhora dos Navegantes Cachoeira do Sul 

Data variável Exposição Feira de Lavras do Sul - Expolavras Lavras do Sul 

Data variável Feira de Primavera de Terneiros de Corte – Etapa II Lavras do Sul 

Data variável 
Feira Alternativa de Primavera de Vaquilhonas e 

Terneiros 
Lavras do Sul 

Data variável Casamento Coletivo Lavras do Sul 

Data variável 
Semana Histórica Iluminada por Nossa Senhora da 

Luz 
Pinheiro Machado 

Data variável Batalha dos Porongos Pinheiro Machado 

Data variável Semana da Cultura Pinheiro Machado 

Data variável Feira do Livro Pinheiro Machado 

Data variável Festival de Bandas Pinheiro Machado 

Data variável Feira de Ciências (bianual) Pinheiro Machado 

Data variável Jogos Rurais Pinheiro Machado 

Data variável Feira do Terneiro Pinheiro Machado 

Data variável Feira do Touro Vaquilhona Pinheiro Machado 

Data variável Lida Campeira Pinheiro Machado 

Data variável Semana Municipal da Consciência Negra Pinheiro Machado 

Segunda semana do mês 
Festividades do Congresso de Missões da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus 
Piratini 

Data variável Ovelha Fest São Jeronimo 

DEZEMBRO 
Data variável Natal Caçapavano Caçapava do Sul 

Data variável Rota Natalina Caçapava do Sul 

01 a 25/12 Evento Natalino Chuvisca 

08/12 Feriado de Nossa Senhora da Conceição Cachoeira do Sul 

09/12 Aniversário da cidade de Dom Feliciano Dom Feliciano 

21 a 23/12 Natal Encantado Piratini 

28/12 Aniversário da cidade de Chuvisca Chuvisca 

Data variável Feira de Ovinos Lavras do Sul 

Data variável Rodeio Lavras do Sul 

Dezembro a março Jogos Municipais de Verão Pinheiro Machado 

Data variável Natal Iluminado Pinheiro Machado 
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Fonte: sites das Prefeituras Municipais 

5.2 Aspectos Legais e Institucionais Relativos à Gestão dos Recursos Hídricos 

O item a seguir apresenta uma descrição das instituições públicas que possuem competência 

para realizar analisar, avaliar e fiscalizar todos os projetos relativos a gestão dos recursos hídri-

cos. Em conjunto, será apresentado o arcabouço legal aplicável à temática. 

5.2.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 22 estabelece como competência privativa da Uni-

ão legislar sobre águas. No artigo 23, inciso VI, dispõe ser da competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas. O artigo 24, inciso VI, finalmente, estabelece como competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, 

fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambi-

ente e controle da poluição. No que se refere às águas, e aos instrumentos para a sua gestão, 

estes dispositivos constitucionais podem ser considerados contraditórios. Aos estados e municí-

pios é vedado legislar sobre águas, a não ser quando faça parte da proteção ao meio ambiente e 

combate à poluição, situação em que a competência é comum. Quando a gestão das águas se 

refere à proteção do meio ambiente e controle da poluição, a competência é concorrente. 

Deve ser destacado que a competência comum, tratada no artigo 23, se refere à esfera adminis-

trativa para prestação de serviços (zelar, proteger e preservar) e que podem ser realizados em 

todos os níveis de poder. A competência concorrente, estabelecida no artigo 24, não se dá em 

igualdade de condições. Ao contrário, obedece à uma hierarquia vertical, na qual a União edita 

normas de caráter geral e os estados complementam ou suprem a legislação, adaptando-a às 

suas peculiaridades, o mesmo ocorrendo com os municípios em relação aos estados. 

Em resumo, constitui competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal (excluindo os 

Municípios) legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, pro-

teção do meio ambiente e controle da poluição. À União cabe fixar normas gerais e aos Estados 

e Distrito Federal legislar nos vazios, atendendo às suas peculiaridades. Aos municípios cabe 

suplementar a legislação federal ou estadual no que couber, ou seja, quando se tratar de inte-

resse local. 

Isto fica claro no artigo 25, que estabelece que os Estados se organizam e se regem pelas Cons-
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tituições e leis que adotarem, respeitados os seus princípios. “Essa competência é válida para 

qualquer campo administrativo, pois a Constituição não excluiu nenhum. Por tal razão, mesmo 

integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, os estados podem criar 

seus modelos, desde que compatíveis com o da União, para não caminharem na contramão. 

Mas os modelos não precisam ser totalmente iguais”3. 

Até que ponto os modelos e práticas gerenciais estaduais podem se diferenciar dos preceitos 

estabelecidos pela União é questão de bom senso. Quanto maior a necessidade de fuga aos 

padrões estabelecidos pela União, válidos para rios de domínio federal, para atender a peculiari-

dades específicas do estado, maior o risco de ocorrerem dificuldades de articulação entre siste-

mas estaduais e desses ao nacional. Como muitas bacias contêm rios de domínio estadual e 

federal está possibilidade de articulação entre sistemas é fundamental. Portanto, parte-se da 

premissa que os Sistemas Estaduais devem espelhar o que dispõe o Sistema Nacional, do qual 

participam, sempre que possível. Quando, porém, especificidades regionais exigirem alterações 

na norma construída no âmbito da federação, deverá ser pesado até que ponto as demandas 

dessas especificidades preponderam sobre a necessidade de articulação sistêmica. Não há ne-

cessidade de que existam similaridades, mas que sejam possíveis as articulações. 

Deste modo, no que concerne aos aspectos intencionais, destacam-se a Política Nacional estabe-

lecida pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e o a Política 

Estadual a cargo do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH), abaixo apresentados: 

5.2.1.1. POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS E SEU RESPECTIVO SISTEMA 

Conforme consta na Constituição Federal de 1988, artigo 21, XIX, ficou estabelecido como com-

petência da União "instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direito de seu uso" (ABES, 20134). Para tanto, foi promulgada a Lei nº 

9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Ge-

renciamento de Recursos Hídricos e regulamenta o inciso XIX do art. 21 da CF.  

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), criado pela referida Lei, 

instaurou um arranjo institucional baseado em princípios de organização para a gestão comparti-

                                           

3 Pompeu, C. T. (2002) Perfil das agências de bacias deve respeitar as culturas locais. Revista do Legislativo, no. 34. Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais: maio/agosto 2002. 

4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES/RS. 2013. Sistema Nacional de Recursos Hídricos e 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Disponível em: <http://www.abes-rs.org.br/rechid/sistemarh.htm> Acesso em: 17 Out. 
2014. 
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lhada do uso da água, formado pelos entes abaixo relacionados: 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH);

 Agência Nacional de Águas (ANA);

 Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;

 Comitês de Bacia Hidrográfica;

 Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, cujas competências

se relacionam com a gestão de recursos hídricos; 

 Agências de Água.

Conforme consta na Lei nº 9.433/1997, a Secretaria Executiva do CNRH é exercida pelo órgão 

integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal responsável pela gestão dos recursos hídricos, ou seja, a Secretaria de Recursos Hídricos 

do MMA. E em 17 de julho de 2000, foi sancionada a Lei nº 9.984, que "dispõe sobre a criação 

da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e de coordenação do SINGREH, e dá outras providências". Autarquia vinculada 

ao MMA, integrando SINGREH. Entre suas atribuições está a outorga do direito de uso de recur-

sos hídricos em corpos de água de domínio da União, além de outras funções de caráter norma-

tivo, executivo e de fiscalização relativas ao uso dos recursos hídricos e de assessoramento téc-

nico ao Sistema Nacional. 

Desta forma, a estrutura do SINGREH, a abrangência de atuação e os integrantes da mesma, de 

acordo com os dispositivos legais vigentes, pode ser visualizada na Figura 5.2 a seguir. 
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Figura 5.2 - Matriz Institucional do SINGREH. Fonte: ANA5 

5.2.1.2. POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL E SEU RESPECTIVO SISTEMA 

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul foi instituído no Artigo 171 da 

Constituição Gaúcha, de acordo com o que é abaixo transcrito:  

ART. 171. Fica instituído e sistema estadual de recursos hídricos, integrado ao sistema nacional 

de gerenciamento desses recursos, adotando as bacias hidrográficas como unidades básicas de 

planejamento e gestão, observados os aspectos de uso e ocupação do solo, com vista a promo-

ver: I - melhoria de qualidade dos recursos hídricos do Estado; II - o regular abastecimento de 

água às populações urbanas e rurais, de indústrias e aos estabelecimentos agrícolas. § 1º - O 

sistema de que trata este artigo compreende critérios de outorga de uso, o respectivo acompa-

nhamento, fiscalização e tarifação, de modo a proteger e controlar as águas superficiais e sub-

terrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, assim como racionalizar e compatibilizar os usos, 

inclusive quanto a construção de reservatórios, barragens e usinas hidrelétricas. § 2º - No apro-

veitamento das águas superficiais e subterrâneas será considerado de absoluta prioridade o 

abastecimento das populações. § 3º - Os recursos arrecadados pela utilização da água deverão 

                                           

5 ANA – Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil. Disponível em: http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm. 
Acesso em: 17 set 2014. 

http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm
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ser destinados a obras e à gestão de recursos hídricos na própria bacia, garantindo sua conser-

vação e a dos recursos ambientais, com prioridade para ações preventivas. 

Este artigo estabelece a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, inclui crité-

rios de outorga, acompanhamento, fiscalização e tarifação do uso dos recursos hídricos, sendo 

que os recursos arrecadados deverão ser investidos na própria bacia, com prioridade para ações 

preventivas. 

A Lei 10.350 de 30 de Dezembro de 1994 instituiu o Sistema de Estadual de Recursos Hídricos 

do Rio Grande do Sul ao regulamentar o artigo constitucional previamente transcrito. A Figura 

5.3 esquematiza os seus principais dispositivos e a Figura 5.4 apresenta o sistema dela decor-

rente. É prevista a criação de Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica nas principais 

bacias do Estado, agrupadas em três Regiões Hidrográficas: Região do Rio Uruguai, do Guaíba, 

e das bacias do Litoral. Cada região contará com uma Agência de Região Hidrográfica (ou 

Agência de Água de acordo com a lei 9.433/97), para prover assistência técnica e administrati-

va aos seus comitês e ao Sistema. Um Departamento Estadual de Recursos Hídricos assumirá 

as atribuições de outorga de direitos de uso de água e de preparo de um Plano Estadual de 

Recursos Hídricos que, em cada bacia, será detalhado em Planos de Bacia Hidrográfica. A Fun-

dação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM manterá suas atribuições no que se refere à 

Política de Meio Ambiente do Estado, entre elas a de enquadramento dos corpos de água em 

classes de usos preponderantes e de emissão de licenciamentos de atividades potencialmente 

poluidoras. O órgão máximo do sistema é o Conselho de Recursos Hídricos.  



49

Figura 5.3 – Política de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, lei 10.350 de 30 de Dezembro de 1994 
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Figura 5.4 – Representação esquemática do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Rio Grande do Sul, lei 10.350/94 

O processo de planejamento é resumidamente ilustrado na Figura 5.5. Dois documentos são 

elaborados: o Plano Estadual de Recursos Hídricos, com horizonte de planejamento de longo 

prazo e atualizações periódicas durante os mandatos de cada governador; e os Planos de Bacia 

Hidrográfica, com horizonte de planejamento de médio prazo, com atualizações a cada quatro 

anos.  

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será aprovado na forma de lei tendo como elementos 

constitutivos: 

 Tradução dos objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos em metas a serem alcançadas em

prazos definidos; 

 Enfatize nos aspectos quantitativos, de forma compatível com os objetivos de qualidade de água,

estabelecidos a partir das propostas dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica; 

 Inventário das disponibilidades hídricas presentes e as estruturas de reservação existentes;

 Inventário dos usos presentes e os conflitos resultantes;

 Projeção dos usos e as disponibilidades de recursos hídricos e os conflitos potenciais;

 Definição e análise pormenorizada das áreas críticas, atuais e potenciais;
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 Estabelecimento de diretrizes para a outorga do uso da água, que considerem a aleatoriedade das

projeções dos usos e das disponibilidades de água e as diretrizes para a cobrança pelo seu uso; e 

Estabelecimento de limite mínimo para a fixação dos valores a serem cobrados pelo uso da 

água. 

Ele deverá considerar, “obrigatoriamente, a variável ambiental através da incorporação, ao nível 

do planejamento de cada bacia hidrográfica, de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos 

Relatórios de Impacto Ambiental, de modo a conter um juízo de pré-viabilidade do licenciamento 

ambiental global, sem prejuízo do licenciamento nos termos da legislação vigente” (lei 10350/97, 

parágrafo único do artigo 24). São estabelecidas diretrizes para a outorga do uso da água e o 

limite mínimo para fixação de valores a serem cobrados pelo seu uso, que poderão ser aumen-

tados nos Planos de Bacia Hidrográfica. 

Esses Planos de Bacia Hidrográfica têm por finalidade operacionalizar, no âmbito de cada bacia 

hidrográfica, as disposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizando os aspec-

tos quantitativos e qualitativos, de modo a assegurar que as metas e usos previstos pelo Plano 

Estadual de Recursos Hídricos sejam alcançados simultaneamente com melhorias sensíveis e 

contínuas dos aspectos qualitativos dos corpos de água (Lei 10350/97, artigo 26). Os seus ele-

mentos constitutivos são (lei 10350, artigo 27):  

 Objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de planejamento não inferiores ao

estabelecido no Plano Estadual de Recursos Hídricos, ou seja, o enquadramento dos corpos de água em 

classes de qualidade, de acordo com os usos preponderantes a que se destinam;  

 Programas das intervenções estruturais e não-estruturais e sua espacialização;

 Esquemas de financiamento dos programas através de: a) determinação dos valores cobrados pelo

uso da água; b) rateio dos investimentos de interesse comum; c) previsão dos recursos complementares 

alocados pelos orçamentos públicos e privados na bacia. 

Os Planos Estadual e de Bacia Hidrográfica definem e orientam a aplicação dos processos de 

enquadramento de corpos de água em classes qualitativas, de acordo com os usos preponderan-

tes a que se destinam, de outorga de uso e de cobrança pelo uso da água. Como é esclarecido 

na Figura 5.5, o Plano Estadual de Recursos Hídricos define, para todo estado, metas quali-

quantitativas a serem atingidas pelas águas em prazos definidos, os critérios de outorga de uso 

e as diretrizes para cobrança pelo uso de água. Os Planos de Bacia Hidrográfica estabelecem 
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objetivos de qualidade de água vinculando-o às metas estipuladas no Plano Estadual e aprovam 

os valores de cobrança, de acordo com os planos de intervenção que são aprovados nesses pla-

nos. Esses planos de intervenção, por usa vez, devem acatar as diretrizes de outorga de direitos 

de uso de água que são estabelecidas no Plano Estadual. 

De acordo com a lei 10.350/94 o processo de enquadramento deve ser desenvolvido no âmbito 

da elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, e considerando o que é disposto pelo Plano Esta-

dual de Recursos Hídricos. Porém, a prática não tem sido esta. Como ilustra a Figura 5.6, o en-

quadramento tem sido realizado de forma não associada à elaboração do Plano de Bacia Hidro-

gráfica, sendo os corpos de água enquadrados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - 

FEPAM, em um processo do qual participa o Comitê da respectiva Bacia Hidrográfica. Esta práti-

ca segue as diretrizes operacionais que foram geradas em época que a FEPAM e o Departamen-

to de Recursos Hídricos - DRH achavam-se vinculados a secretarias de estado distintas e que, 

portanto, a divisão de atribuições deveria ser bem definida. Esta divisão de atribuições entre o 

DRH e a FEPAM levou à necessidade de se esboçar, como nas Figura 5.6 e Figura 5.7 as atribui-

ções de cada entidade, separadamente. Da mesma forma, as demais atribuições previstas na lei 

10.350/94, devem ser visualidades sob a ótica dessa separação, como é disposto na Figura 5.8. 

Com a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mediante a lei 11.362/99, e a transfe-

rência da FEPAM e do DRH para seu âmbito, a representação do Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos não necessita mais prever esta divisão. Será internamente à Secretaria de Meio Ambien-

te que a divisão de tarefas será realizada, atendo ao disposto na legislação e de acordo com as 

boas práticas gerenciais. 

Desta forma, os fluxos para elaboração dos planos, previamente apresentado na Figura 5.3, 

podem ser alterados e apresentados como na Figura 5.9. 
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Figura 5.5 – O processo de planejamento de recursos hídricos na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: planos, 
entidades e atribuições  
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No mesmo sentido deve ser considerado, igualmente, que muitas das decisões do Conselho Na-

cional de Recursos Hídricos - CNRH, do qual participa o Estado do Rio Grande do Sul, poderiam 

ser acatadas, alterando em parte as práticas gerenciais vigentes. As vantagens seriam: 

 as práticas acatadas pelo CNRH resultam da experiência da implantação dos sistemas de gestão de 

recursos hídricos no país, permitindo ao Rio Grande do Sul delas se beneficiar; 

 a homogeneidade dessas práticas em território nacional, embora não seja obrigatória, é desejável 

permitindo melhor interlocução entre os sistemas nos âmbitos estaduais, e desses com o do âmbito 

federal. 

ÓRGÃO

ESTADUAL DO

AMBIENTE -

FEPAM

CONSELHO DE

RECURSOS

HÍDRICOS

COMITÊS DE

GERENCIAMEN-

TO DE BACIA

HIDROGRÁFICA

AGÊNCIAS DE

REGIÃO

HIDROGRÁ-

FICA

DEPARTAMEN-

TO DE

RECURSOS

HÍDRICOS

Propõe, no Plano

Estadual de

Recursos Hídricos,

diretrizes de

cobrança

Aprova, mediante o

Plano de Bacia

Hidrográfica, os

valores a serem

cobrados pelo uso de

água na respectiva

bacia.

Aprova diretrizes de

cobrança, propostas

no Plano Estadual de

Recursos Hídricos

Arrecada e aplica os

valores cobrados

pelo uso da água de

acordo com o Plano

de Bacia

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

Subsidia os Comitês
com estudos

técnicos, econômicos
e financeiros

necessários à fixação
dos valores de

cobrança

FIM DO

PROCESSO DE

COBRANÇA

Propõe, mediante o
Plano de Bacia
Hidrográfica, as
diretrizes para a

outorga na respectiva
bacia

Subsidia

tecnicamente o

Comitê na

elaboração das

diretrizes de outorga

que constarão do

Plano de Bacia

Hidrográfica

Emite a outorga de

usos que alterem as

condições

qualitativas dos

corpos hídricos

Propõe, no Plano

Estadual de

Recursos Hídricos,

critérios de outorga

FIM DO

PROCESSO DE

OUTORGA

OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE ÁGUA

Aprova critérios de

outorga, propostos

no Plano Estadual de

Recursos Hídricos

Emite a outorga de

usos que alterem as

condições

quantitativas dos

corpos hídricos

Delibera sobre  a

alternativa de

enquadramento e

submete-a à FEPAM

Propõe alternativas

de enquadramento

subsidiando as

deliberações

Orienta o processo

de enquadramento FIM DO

PROCESSO DE

ENQUADRA-

MENTO1

ENQUADRAMENTO DE CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES DE QUALIDADE

Acompanha o

processo de enqua-

dramento avaliando

as suas repercus-

sões na disponibili-

zação quantitativa

das águas

Enquadra os corpos

de água da bacia

 

Figura 5.6 – Processos de enquadramento, outorga e cobrança pelo uso da água na 
Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: sequenciamento, 

entidades e atribuições  
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Figura 5.7 – Outras atribuições previstas na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul 
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Figura 5.8 - O processo de planejamento de recursos hídricos na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: planos, 

entidades e atribuições – fluxos após a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente  
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Finalmente, observa-se que pouco seria alterada a prática gerencial do Rio Grande do Sul. Uni-

camente no que se refere ao processo de enquadramento haveria alguma modificação, ao se 

delegar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e não à FEPAM, a formalização do enqua-

dramento. Com efeito, no que se refere a este processo, a Resolução 12 de 19 de Julho de 2000 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos buscou a homogeneização dos procedimentos em 

território nacional.  Textualmente:  

“Art. 2º As Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação, proporão aos respectivos Co-

mitês de Bacia Hidrográfica o enquadramento de corpos de água em classes segundo os usos 

preponderantes, com base nas respectivas legislações de recursos hídricos e ambiental e segun-

do os procedimentos dispostos nesta Resolução. 

Art. 8º Na etapa de aprovação da proposta de enquadramento e respectivos atos jurídicos deve-

rão ser observados os procedimentos previstos neste artigo. 

§ 1º As alternativas de enquadramento, bem como os seus benefícios socioeconômicos e ambi-

entais, os custos e os prazos decorrentes, serão divulgadas de maneira ampla e apresentadas na 

forma de audiências públicas, convocadas com esta finalidade pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. 

§ 2º A seleção de alternativa de enquadramento será efetuada pelo Comitê de Bacia Hidrográfi-

ca, que a submeterá ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou ao respectivo Conselho Esta-

dual ou Distrital de Recursos Hídricos, de acordo com a esfera de competência. 

§ 3º O Conselho Nacional ou o respectivo Conselho Estadual ou Distrital de Recursos Hídricos,

em consonância com as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, aprovará o enqua-

dramento dos corpos de água, de acordo com a alternativa selecionada pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica, por meio de Resolução. 

Art. 9º Aos órgãos gestores de recursos hídricos e aos órgãos de controle ambiental competen-

tes cabe monitorar, controlar e fiscalizar os corpos de água para avaliar se as metas do enqua-

dramento estão sendo cumpridas. 

Art. 10. A cada dois anos, os órgãos gestores de recursos hídricos e os órgãos de controle ambi-

ental competentes encaminharão relatório ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e ao Con-

selho Nacional de Recursos Hídricos ou ao Conselho Estadual ou Distrital de Recursos Hídricos, 

identificando os corpos de água que não atingiram as metas estabelecidas e as respectivas cau-
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sas pelas quais não foram alcançadas. 

Art. 11. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou o Conselho Estadual ou Distrital de Recur-

sos Hídricos, em consonância com as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, avali-

ará e determinará as providências e intervenções, no âmbito do Sistema Nacional de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos, necessárias para atingir as metas estabelecidas, com base nos rela-

tórios referidos no artigo anterior e nas sugestões encaminhadas pelo respectivo Comitê.” 

Como decorrência do exposto, os principais instrumentos de gestão de recursos hídricos, enqua-

dramento, outorga e cobrança, seriam desenvolvidos de acordo com os fluxos da Figura 5.9. 
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Figura 5.9  – Processos de enquadramento, outorga e cobrança pelo uso da água na 
Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul: sequenciamento, 
entidades e atribuições, após homogeneização com as práticas adotadas pelo 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos 

Os demais instrumentos passariam igualmente por esta homogeneização, de acordo com o que 

se apresenta na Figura 5.10. Isto representaria que, a cada dois anos, o Relatório Anual sobre a 

Situação dos Recursos Hídricos fosse avaliado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, identi-

ficando-se os corpos de água que não atingiram as metas qualitativas do enquadramento e as 

causas determinantes. Com base nisto, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos avaliaria e 

determinaria providências necessárias para que as metas fossem alcançadas. 
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Figura 5.10 – Outras atribuições previstas na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, após homogeneização com o 

que é disposto no Sistema Nacional de Recursos Hídricos  
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Deve ser observado que os processos gerenciais apresentados nas Figuras prévias são vincula-

dos, como são os planos:  

 o enquadramento define uma das orientações, de natureza qualitativa, para a outorga de uso, 

 os usos outorgados são objeto de cobrança

 o valor de cobrança é fixado em função da classe em que o corpo de água estiver enquadrado, 

entre outros fatores. 

A Figura 5.7 e a Figura 5.10 ilustram também as entidades envolvidas e as atribuições que exer-

cem nesses processos. O enquadramento e os valores a serem cobrados pelo uso de água de-

vem fazer parte do Plano de Bacia Hidrográfica. Já a outorga se acha fora das atribuições dos 

Comitês, pois esta é consequência da dominialidade da água, estadual ou federal. Cabe ao De-

partamento de Recursos Hídricos (alterações quantitativas) e à Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental (alterações qualitativas) realizarem as outorgas (ou à Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente realizá-las, sem necessidade de ser reportado o fluxo operacional interno), acatando 

as diretrizes aprovadas no Plano Estadual. 

Cabe enfatizar o processo de negociação social que esse sistema promove, tendo os Comitês de 

Bacia Hidrográfica como instância original para dirimir conflitos de uso de água. Em um nível 

intermediário de deliberação sobre os conflitos, existe a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 

mediante a atuação do Departamento de Recursos Hídricos e da Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental, que regulam os aspectos quantitativos e qualitativos de uso da água, respectivamen-

te. Esse papel regulador lhes é atribuído pelos poderes de outorga de usos que afetem a quanti-

dade ou a qualidade das águas. Finalmente, uma última instância de negociação existe, também 

de caráter regulatório, exercida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

5.2.2 ASPECTOS LEGAIS APLICÁVEIS 

Os aspectos legais aplicáveis foram levantados por meio de um esforço de revisão bibliográfica 

relativa ao arcabouço legal de âmbito federal e estadual pertinente aos recursos hídricos e da 

legislação ambiental de interesse para o enquadramento e para a gestão dos recursos hídricos. 

Foram levantadas também a legislação municipal relacionada à gestão das águas superficiais. 

Para tanto, foram consultadas as seguintes fontes: 

 Agência Nacional de Águas – ANA
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 Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH

 Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA

 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGRH

 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM

 Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

 Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais – IPEF

 Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA

Por ocasião da pesquisa de campo junto às prefeituras municipais dos municípios integrantes da 

Bacia, será realizado o levantamento da legislação municipal existente, bem como a estrutura e 

articulação dos municípios, no que tange à gestão das águas superficiais. Deste modo, este item 

será apresentado no diagnóstico do meio socioeconômico. 

5.2.2.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS RECURSOS HÍDRICOS 

Neste item no sentido de subsidiar o presente estudo, foi feito um amplo levantamento da legis-

lação Federal e Estadual, em relação aos assuntos que diretamente incidem na temática Recur-

sos Hídricos. No Quadro 5.10 e pode-se verificar os aspectos legais da legislação Federal e Esta-

dual. 

Quadro 5.10 – Legislação Federal aplicável aos Recursos Hídricos 

Tipo de Legis-
lação 

Descrição 

Constituição 
federal 

Artigo nº. 20, inciso III Define o domínio público das águas da União. 

Artigo nº. 26, inciso I Inclui as águas como bens dos Estados. 

Leis 

Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 
1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Siste-
ma Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regu-
lamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e 
altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 

que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei nº. 9.984, de 17 de julho de 

2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 
entidade federal de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providên-

cias. 

Lei nº. 10.881, de 9 de junho de 
2004 

Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacio-
nal de Águas e entidades delegatárias das funções de Agên-

cias de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de 
domínio da União e dá outras providências. 

Medidas Provisó- Medida Provisória nº 165, de 11 Dispõe sobre o contrato de gestão entre a Agência Nacional 
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Tipo de Legis-
lação 

Descrição 

rias de fevereiro de 2004 de Águas e as entidades delegatárias das funções de Agência 
de Água, nos termos do art. 51 da Lei n° 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, e dá outras providências. 

Decretos 

Decreto nº. 24.643, de 10 de 
julho de 1934 

Decreta o Código de Águas. 

Decreto de 8 de julho de 2002 

Cria Grupo Executivo destinado a promover ações de integra-
ção entre a pesquisa e a lavra de águas minerais termais, 

gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários e 
a gestão de recursos hídricos, e dá outras providências. 

Decreto nº. 4.613, de 11 de 
março de 2003, com nova reda-
ção dada pelo Decreto nº 5.263, 

de 05 de novembro de 2004 

Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá 
outras providências. 

Decreto nº. 5.263, de 5 de no-
vembro de 2004 

Acresce § 7º ao art. 5º do Decreto nº 4.613, de 11 de março 
de 2003, que regulamenta o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Decreto de 22 de março de 2005 
Institui a Década Brasileira da Água, a ser iniciada em 22 de 

março de 2005. 

Decreto nº. 5.440, de 4 de maio 
de 2005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de 
qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 
mecanismos e instrumentos para divulgação de informação 
ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo 

humano. 

Resoluções 

Resolução CNRH nº. 76, de 16 
de outubro de 2007 

Estabelece diretrizes gerais para a integração entre a gestão 
de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, 
gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários. 

Resolução CNRH nº 145, de 12 
de dezembro de 2012 

Estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recur-
sos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras providencias. 

Portarias 
Portaria Interministerial nº. 206, 

de 11 de agosto de 2004 

Institui, no âmbito da Secretaria de Recursos Hídricos do 
Ministério do Meio Ambiente, Grupo de Trabalho, com a 

finalidade de propor ações que visem solucionar questões 
operacionais decorrentes da cobrança pelo uso da água, 

apontando novos mecanismos de arrecadação e de aplicação 
dos recursos oriundos da referida cobrança. 

Quadro 5.11 – Legislação Estadual aplicável aos Recursos Hídricos 

Tipo de Legis-
lação 

Descrição 

Constituição 
Estadual 

Artigo nº 171 Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Leis 

Lei nº. 8.850 de 08 de maio de 
1989 

Cria o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio 
Grande do Sul - FRH-RS. 

Lei nº. 10.350, de 30 de dezem-
bro de 1994 

Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamen-
tando o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Lei nº. 11.362, de 29 de julho de 
1999 

Introduz modificações na Lei nº 10.356, de 10 de janeiro de 
1995, dispõe sobre a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA e 

dá outras providências. 

Lei nº. 11.560, de 22 de dezem-
bro de 2000 

Introduz alterações na Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 
1994, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e 
na Lei nº 8.850, de 8 de maio de 1989 que criou o Fundo de 

Investimento em Recursos Hídricos. 

Lei nº. 11.685, de 08 de novem-
bro de 2001 

Introduz alteração no artigo 7° da Lei n° 10.350, de 30 de 
dezembro de 1994, que institui o Sistema Estadual de Recur-

sos Hídricos. 
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Tipo de Legis-
lação 

Descrição 

Decretos 

Decreto nº. 36.055, de 04 de 
julho de 1995 

Regulamenta o artigo 7 da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro 
de 1994, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídri-

cos. 

Decreto nº. 37.033, de 21 de 
novembro de 1996 

Regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado 
do Rio Grande do Sul, prevista nos Artigos 29, 30 e 31 da Lei 

nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994. 

Decreto nº. 37.034, de 21 de 
novembro de 1996 

Regulamenta o artigo 18 da Lei nº 10.350, de 30 de dezem-
bro de 1994, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos. 

 

Decreto nº 40.505, de 08 de 
dezembro de 2000 

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

Decreto nº. 40.225, de 07 de 
agosto de 2000 

Cria o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do 
Baixo Jacuí. 

Decreto nº 42.047, de 26 de 
dezembro de 2002 

Regulamenta disposições da Lei nº 10.350, de 30 de dezem-
bro de 1994 com alterações relativas ao gerenciamento e à 

conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos. 

Decreto nº. 43.866, de 01 de 
junho de 2005 

Altera a redação do artigo 3º do Decreto nº 40.225, de 7 de 
agosto de 2000, que criou o Comitê de Gerenciamento da 

Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. 

Resoluções 

Resolução CRH nº. 01/1997 Regulamenta os usos da água que dispensam de outorga. 

Resolução CRH nº. 09/2001 

Regulamenta o processo de instalação dos Comitês de Ge-

renciamento de Bacias Hidrográficas no Estado do Rio Gran-
de do Sul. 

Resolução CRH nº. 02/2002 
Regulamenta o processo para a eleição dos membros dos 

Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas. 

Resolução CRH nº. 03/2002 
Regulamenta a utilização do Fundo de Recursos Hídricos para 
a implementação do Sistema de Recursos Hídricos do Estado. 

Resolução CRH nº 04/2002 Define a Divisão Hidrográfica do Estado do Rio Grande do Sul 

Resolução CRH nº. 08/2002 
Aprova a minuta de Projeto de Lei, elaborada pela Câmara 
Técnica, que dispõe sobre a criação e regulamentação das 

Agências de Região Hidrográfica. 

Resolução CRH nº. 04/2004 Aprova a alteração das categorias dos comitês de bacias. 

Resolução CRH nº. 06/2004 
Institui o Grupo de Trabalho para estudar a participação de 

todos os Comitês nos assentos do CRH/RS. 

Resolução CRH nº 24/2006 Cria o Grupo de Trabalho de Águas Subterrâneas. 

Resolução CRH nº. 35/2007 
Cria o Grupo de Trabalho para Gestão da Região Hidrográfica 

do Guaíba. 

Resolução CRH nº. 124/2013 
Homologa o processo eleitoral do Comitê de Gerenciamento 

da Bacia Hidrográfica do Rio Baixo Jacuí 

Convênios 

Convênio SEMA/DRH/FRH-RS-
METROPLAN nº 003/2010 (VEN-
CIDO, Primeiro Termo Aditivo, 
Solicitada não renovação pela 

CTG) 

Convênio que entre si celebram o Estado do Rio Grande do 
Sul, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, no âm-
bito do Departamento de Recursos Hídricos, com a interveni-
ência do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio 
Grande do Sul, e a Fundação Estadual de Planejamento Me-

tropolitano e Regional, com a anuência da Secretaria de 
Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, visando 

à cooperação técnica, institucional e financeira para executar, 
em caráter provisório, as atribuições de Agências de Região 
Hidrográfica, previstas no art. 20 da Lei Estadual nº. 10.350, 

de 30 de dezembro de 1994. 

 



 

 

66 

5.2.2.2. OUTRAS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS A RECURSOS HÍDRICOS 

Além da legislação Federal e Estadual específica aos Recursos Hídricos, verificou-se outros ins-

trumentos legais que são de interesse para a Gestão de Recursos Hídricos, devendo essa, por-

tanto, serem observadas no processo de elaboração e de revisão de planos de bacia, ver Quadro 

5.12 e Quadro 5.13. 

Quadro 5.12 – Legislação ambiental de âmbito Federal de interesse para gestão dos 
Recursos Hídricos 

Legislação Ementa Enquadramento 

Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012 e altera-

ção 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as 
Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provi-
sória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001; e 

dá outras providências. 

Preservação das Comunidades Aquá-
ticas 

Proteção das Comunidades Aquáti-
cas 

Lei nº. 11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamen-

to básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 

1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, 
de 11 de maio de 1978, e dá outras providên-

cias. 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Lei n°. 9.985/2000 
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Con-

servação da Natureza - SNUC 

Preservação das Comunidades Aquá-
ticas 

Proteção das Comunidades Aquáti-
cas 

Portaria nº 2.914/2011 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Resolução CNRH nº. 
91/2008 

Dispõe sobre procedimentos gerais para o en-
quadramento dos corpos de água superficiais e 

subterrâneos. 
Enquadramento 

Resolução CONAMA nº. 
430/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lança-
mento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Outros Usos da Água 

Resolução CONAMA n°. 
428/2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental 
sobre a autorização do órgão responsável pela 

administração da Unidade de Conservação (UC), 
de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 
de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciên-
cia do órgão responsável pela administração da 

UC no caso de licenciamento ambiental de em-
preendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá 

outras providências. 

Preservação das Comunidades Aquá-
ticas 

Proteção das Comunidades Aquáti-

cas 

Resolução CONANA nº. 
396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambien-
tais para o enquadramento das águas subterrâ-

neas e dá outras providências. 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Enquadramento 

Resolução CONAMA nº. 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
e diretrizes ambientais para o seu enquadramen-

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 
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Legislação Ementa Enquadramento 

to, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes, e dá outras provi-

dências. 

Preservação das Comunidades Aquá-
ticas 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Proteção das Comunidades Aquáti-
cas 

Recreação 

Irrigação 

Aquicultura e Pesca 

Dessedentação de Animais 

Navegação 

Harmonia Paisagística 

Outros Usos da Água6 

Enquadramento 

Resolução CONAMA nº. 
274/2000 

Define os critérios de balneabilidade em águas 
brasileiras. 

Recreação 

 

Quadro 5.13 – Legislação Ambiental de âmbito Estadual de interesse para gestão dos 
Recursos Hídricos 

Legislação Ementa Enquadramento 

Lei nº 9.519/1992 
Institui o Código Florestal do Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras Providências. 
Preservação das Comunidades Aquá-

ticas 

Lei nº. 10.350/1994 

Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, 
regulamentando o art. 171 da Constituição do 

Rio Grande do Sul. 
Enquadramento 

Lei nº. 11.520/2000 Institui o Código Estadual do Meio Ambiente 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Preservação das Comunidades Aquá-
ticas 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Proteção das Comunidades Aquáti-

cas 

Recreação 

Irrigação 

Aquicultura e Pesca 

Dessedentação de Animais 

Navegação 

Harmonia Paisagística 

Outros Usos da Água 

Enquadramento 

Decreto nº 34.256/1992 
Cria o Sistema Estadual de Unidades de Conser-

vação e dá outras providências. 
Preservação das Comunidades Aquá-

ticas 

Decreto n° 38.814/1998 
Regulamenta o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação - SEUC e dá outras providências. 

Preservação das Comunidades Aquá-
ticas 

Resolução CONSEMA 
nº. 01/1998 

Especifica novas condições e exigências para o 
sistema de Automonitoramento de Atividades 
Poluidoras Industriais localizadas no Estado do 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Outros Usos da Água 

                                           

6 Consideradas atividades como suinocultura, mineração, indústria, produção de hidroeletricidade, agropecuária, etc. 
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Legislação Ementa Enquadramento 

Rio Grande do Sul. 

Resolução CONSEMA 
nº. 100/2005 

Dispõe sobre o Plano Estadual de Regularização 
da Atividade de Irrigação para o Estado do Rio 

Grande do Sul 
Irrigação 

Resolução CONSEMA n. 
º 128/2006 

Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão 
de Efluentes Líquidos para fontes de emissão 

que lancem seus efluentes em águas superficiais 
no Estado do Rio Grande do Sul 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Outros Usos da Água 

Resolução CONSEMA n. 
º 129/2006 

Dispõe sobre a definição de Critérios e Padrões 
de Emissão para Toxicidade de Efluentes Líqui-

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

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Outros Usos da Água 

Resolução CONSEMA 
nº. 245/2010 

Dispõe sobre a fixação de procedimentos para o 
licenciamento de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário, considerando etapas de eficiência, a 
fim de alcançar progressivamente os padrões de 

emissão e os padrões das Classes dos corpos 
hídricos receptores, em conformidade com os 
Planos de Saneamento e de Recursos Hídricos. 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Resolução CONSEMA 
nº. 251/2010 

Dispõe sobre prorrogação de prazo para cum-

primento do Art. 9º da Resolução CONSEMA 
129/2006 que define Critérios e Padrões de 

Emissão para Toxicidade de Efluentes Líquidos 
lançados em águas superficiais do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Abastecimento para Consumo Hu-

mano 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Outros Usos da Água 

Resolução CONSEMA nº 
276/2013 

Dispõe sobre a excepcionalidade nos sistemas de 
tratamento de esgotos sanitários no que diz 

respeito aos padrões e condições para a emissão 
de efluentes líquidos domésticos em águas 
superficiais no Estado do Rio Grande do Sul 

Abastecimento para Consumo Hu-
mano 

Preservação do Equilíbrio Natural 
das Comunidades Aquáticas 

Outros Usos da Água 
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6 SELEÇÃO E PROPOSIÇÃO DE EQUAÇÕES E MODELOS DE APOIO À DECISÃO 

Serão aqui apresentadas as famílias de modelos a serem utilizadas com as suas descrições técni-

cas. 

6.1 Introdução 

O processo de planejamento de recursos hídricos exige, em diversos estágios da sua implemen-

tação, a necessidade de tomadas de decisão. Conforme as exigências dos Termos de Referência 

do edital de licitação e de acordo com o Plano de Trabalho Consolidado, a utilização de modelos 

de apoio à decisão constitui-se em uma atividade estratégica ao longo do desenvolvimento dos 

trabalhos. Especificamente, sua utilização ocorrerá em diferentes momentos do processo de pla-

nejamento, como forma de subsidiar e apoiar as decisões de cada Comitê. 

Destacam-se os seguintes momentos em que esses modelos de apoio à decisão serão necessá-

rios: no diagnóstico quali-quantitativo dos recursos hídricos; na definição dos cenários de enqua-

dramento (inclusive cenários intermediários) e na definição do programa de ações. 

Quanto à tipologia de modelos matemáticos de apoio ao processo decisório, serão utilizadas 

quatro famílias de modelos: 

 Modelos matemáticos de simulação dos processos hidrológicos: estimativa da disponibili-

dade hídrica através da utilização de modelo hidrológico chuva-vazão, além da realização de ba-

lanços hídricos levando em conta demandas atuais e futuras através de modelo de balanço hídri-

co;

 Modelos matemáticos de simulação da qualidade da água: estimativa da situação atual e

futura da qualidade das águas continentais e da borda da Lagoa dos Patos, a partir de dados de

monitoramento existentes ou com campanhas de qualidade a serem realizadas;

 Modelos baseados em metodologia multicriterial como suporte a tomada de decisão

do gestor: sobre que caminho escolher na definição do cenário futuro a ser configurado como

objetivo do plano, que resulta no Enquadramento, nas metas e nas diretrizes do plano de Bacia;

 Equações para Outorga e Cobrança pelos Usos da Água: as equações para outorga e co-

brança a serem adotadas são as que usualmente se empregam na prática das instituições com

atribuições para aplicação destes instrumentos.

A definição do tipo de modelo e o momento adequado de sua utilização é de extrema importân-

cia para que se extraia dessa ferramenta o máximo de seu potencial para aplicação no processo 

de planejamento da Bacia do Rio Camaquã. O Quadro 6.1 apresenta os momentos em que cada 
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família de modelos será utilizada, indicando o momento de sua aplicação em cada etapa do Pla-

no. 

Quadro 6.1 - Aplicabilidade dos Modelos na Elaboração do Plano de Bacia 
Hidrográfica do rio Camaquã 

Aplicação dos 
Modelos, durante 
o trabalho de ela-
boração do Plano 

das bacias. 

Simulação dos 
processos hidro-

lógicos 

Simulação da 
qualidade da 

água 

Modelo multicri-
tério: suporte à 
tomada de deci-

são 

Equações para 
outorga e co-

brança do uso da 
água 

Fase A – Diagnóstico 
e Prognóstico 

- Complementação 
da análise de te-

mas do diagnóstico 

- Complementação 
da análise de te-

mas do diagnóstico 
  

Fase B - Cenários 
Futuros e Enqua-

dramento 

-Geração de Cená-
rios Futuros de 
balanço hídrico 

- 

-Cenários futuros 
de qualidade da 

água 

- Avaliação do 
atendimento do 
Enquadramento 

- Hierarquização de 
problemas da Bacia 

- Priorização de 
programas de ação 

 

Fase C – Programa 

de Ações 

Avaliação do aten-

dimento aos objeti-
vos quantitativos 

- Avaliação do 
atendimento aos 

objetivos qualitati-
vos 

- Definição e hie-
rarquização de 
ações, custos e 

cronologia. 

- Proposição de um 
modelo para co-

brança de água na 
bacia 

6.2 Modelos matemáticos de Simulação dos Processos Hidrológicos  

6.2.1 MODELO HIDROLÓGICO MGB-IPH 

6.2.1.1. INTRODUÇÃO 

A regionalização consiste da divisão de um grande espaço territorial, de acordo com dado objeti-

vo, em áreas menores que passam a ser denominadas regiões, as quais se diferenciam das ou-

tras por apresentarem características próprias que são relevantes para atendimento ao objetivo 

pelo qual se promoveu a regionalização. Esta divisão geralmente é feita de acordo com as seme-

lhanças ou características que determinados lugares apresentam em comum e que são relevan-

tes para os objetivos de análise. 

Nesta proposta a bacia é discretizada (subdividida) em pequenas áreas de drenagem, sendo 

uma para cada trecho de rio, a qual é denominada aqui de "minibacias". Para cada minibacia 

será determinada uma série de vazões regionalizadas utilizando o modelo hidrológico MGB-IPH, 

com base em dados observados de vazões dos postos fluviométricos disponíveis na área de es-

tudo. Essa divisão hidrológica da bacia foi feita visando permitir a obtenção de disponibilidade 

hídrica em pontos de interesse, definidos de forma a caracterizar a disponibilidade hídrica para 

pontos onde existe algum monitoramente hidrológico (ex: locais dos postos fluviométricos), inte-

resse para o balanço hídrico (ex: exutório das Unidades de Balanço Hídricos) ou interesse por 



 

 

71 

usos importantes dos Recursos Hídricos: geração de energia, irrigação, abastecimento público, 

indústria, entre outros usos. A discretização da bacia, bem como os detalhes do modelo hidroló-

gico MGB-IPH e sua preparação para a regionalização serão apresentadas a seguir. 

O modelo hidrológico distribuído MGB-IPH, que simula o processo de transformação chuva-vazão 

(Collischonn e Tucci, 2001; Collischonn et al, 2007), permite a simulação hidrológica em bacias 

cujas áreas sejam tipicamente maiores que 104 km2 e tem sido aplicado em bacias hidrográficas 

de todo Brasil com bastante sucesso (Collischonn et. al, 2005; Paiva, 2009; Fan, 2011). A Figura 

6.1 apresenta uma visão geral dos processos hidrológicos simulados com o modelo MGB-IPH.  

 
Figura 6.1 - Representação esquemática do modelo hidrológico MGB-IPH 

Em termos de representação matemática, para simular o processo vertical de evapotranspiração 

em cada elemento de discretização da bacia, o modelo utiliza o método de Penman Monteith. A 

interceptação, ou retenção da água da chuva pela vegetação, é simulada através de um reserva-

tório de volume dependente da cobertura vegetal. 

A geração de escoamento é baseada em um balanço de água no solo, onde o escoamento su-

perficial é gerado por excesso de capacidade de armazenamento, com uma relação probabilística 

entre a umidade do solo e a fração de área do solo saturada (onde a infiltração é nula). 

O modelo também simula os processos que ocorrem em subsuperfície, de escoamento subterrâ-

neo, percolação ao aquífero e fluxo de água do aquífero para a zona não saturada em uma situ-

ação de stress hídrico. Todos esses processos são representados através de relações com o vo-

lume de água no solo. 

O processo horizontal de propagação da água na superfície e no aquífero até a rede de drena-

gem é representado pela propagação da água através de reservatórios lineares. A propagação 

de vazões nos trechos de rio é, geralmente, realizada pelo modelo utilizando o método de Mus-
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kingum-Cunge linear.  

Como um modelo-chuva vazão convencional, o principal resultado gerado pelo MGB-IPH é a 

vazão ao longo do tempo nos exutórios das minibacias que compõem a área simulada. Contudo, 

outras informações sobre a região estudada também podem ser geradas, tais como o balanço 

de água no solo, a evapotranspiração diária e uma estimativa das características hidráulicas do 

escoamento nos trechos de rio que compõem a bacia. 

Recentemente a integração do modelo MGB-IPH com Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

permitiu melhorar as etapas de pré e pós-processamento. Técnicas específicas de pré-

processamento a partir de dados do relevo de Modelos Digitais de Elevação (MDE) serão desen-

volvidas e testadas (Buarque et al, 2009; Collischonn et al, 2010;) e o modelo foi integrado a um 

software livre de SIG, facilitando não só a organização e formatação dos dados de entrada do 

modelo, como também a interpretação de resultados e as etapas de pós-processamento (Fan e 

Collischonn, 2012). 

Além disso, o modelo MGB-IPH conta com uma rotina de calibração automática multi-objetivo 

dos seus parâmetros, desenvolvida por Yapo et al (1998) e adaptada por Collischonn e Tucci 

(2003) e Bravo et al (2009).  

6.2.1.2. DADOS DE ENTRADA DO MODELO 

DADOS ESPACIAIS DE ENTRADA DO MODELO 

No modelo MGB-IPH existem três níveis de divisão dos dados espaciais definidos a partir de da-

dos topográficos de um Modelo Digital de Elevação (MDE): a bacia; as sub-bacias; e as minibaci-

as. A bacia é a área total que será representada no modelo hidrológico. As minibacias são as 

menores unidades em que a bacia é dividida (discretizada). As sub-bacias são unidades maiores 

do que as minibacias e menores do que a bacia, que podem ser utilizadas para a definição de 

valores de parâmetros do modelo hidrológico e nos procedimentos de calibração. O Quadro 6.2 

apresenta um sumário dos níveis de subdivisão de bacia hidrográfica que é adotado no MGB-

IPH. 

A definição das sub-bacias para o modelo é opcional e normalmente deve considerar a localiza-

ção dos postos fluviométricos e/ou a localização de outros pontos notáveis na bacia, como reser-

vatórios, pontes, cidades e tomadas de água. Entretanto, esta divisão pode ser utilizada para 

facilitar a calibração do modelo hidrológico, permitindo que um conjunto diferente de parâmetros 

do modelo possa ser associado a cada sub-bacia em vez de adotar um único conjunto para toda 
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a bacia hidrográfica de estudo. 

Quadro 6.2 - Níveis de subdivisão da bacia hidrográfica de estudo adotados no MGB-
IPH 

Unidade Descrição 

Bacia Hidrográfica Região hidrográfica de estudo simulada pelo modelo. 

Sub-bacia Hidrográfica Subdivisão da bacia hidrográfica de estudo em grandes áreas de drenagem. 

Minibacia Hidrográfica 
Subdivisão da bacia hidrográfica em pequenas regiões formadas pela área de drena-

gem de cada trecho da rede de drenagem. 

Para a discretização será utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido do levantamento 

por sensoriamento remoto denominado do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), disponível 

em escala global e por diversas fontes, como a EMBRAPA, o INPE, ou do projeto HydroSheds. Os 

dados SRTM são o resultado de uma missão espacial da NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), NIMA (National Imagery and Mapping Agency), DLR (Agência Espacial Alemã) e 

ASI (Agência Espacial Italiana) com o objetivo de gerar um Modelo Digital de Elevação (MDE) da 

Terra usando a interferometria. Para este estudo, está sendo adotado o produto com resolução 

espacial de cerca de 90 m, e resolução vertical de 1 m, suficiente para atender as demandas 

relacionadas aos balanços hídricos em quantidade e em qualidade que subsidiarão este plano. O 

MDE do SRTM tipicamente apresenta erros em locais com vegetação densa ou declividade ex-

tremamente elevada. Entretanto, avaliações anteriores do MDE do SRTM em locais com vegeta-

ção menos densa ou de menor altura média revelam excelentes correlações com dados topográ-

ficos obtidos em mapas em escala 1:50.000. 

A versão do modelo hidrológico MGB-IPH que será utilizada neste trabalho utiliza a metodologia 

de discretização da bacia em mini-bacias, dentro das quais a variabilidade espacial das suas ca-

racterísticas físicas é representada utilizando o conceito de Unidade de Resposta Hidrológica - 

URH (unidades de paisagem com comportamento hidrológico semelhantes), que muitas vezes 

denominaremos aqui como "blocos". Desta forma cada minibacia é sub-dividida em classes com 

respostas hidrológicas distintas, dentro das quais o modelo computa o balanço vertical de água e 

determina as parcelas de escoamentos superficial, sub-superficial e subterrâneo. A extração de 

características físicas de cada minibacia tais como topologia hídrica, áreas, áreas acumuladas de 

drenagem, centróides, comprimentos e declividades de trechos de rios e distribuição das URHs, 

é realizada automaticamente a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), utilizando uma rotina 

computacional desenvolvida especialmente para o MGB-IPH (Buarque et al, 2011). 
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A divisão da bacia em minibacias se baseia em algumas metodologias existentes para divisão e 

subdivisão de bacias hidrográficas, principalmente naquelas que envolvem a utilização de ferra-

mentas SIG. A principal ferramenta utilizada é a chama ArcHYDRO, a qual consiste de uma es-

trutura de dados e do conjunto de ferramentas desenvolvidas em parceria pela Universidade do 

Texas e pela empresa ESRI, que operam internamente ao programa ArcGIS (Maidment, 2002), 

para extrair informações úteis para a modelagem hidrológica simples em um protótipo de siste-

ma de suporte à decisão, a partir do MDE do SRTM. 

Uma sequência típica de utilização das ferramentas ArcHydro inicia com um MDE, a partir do 

qual são obtidas informações como direções de escoamento; área de drenagem; rede de drena-

gem; definição de trechos de rios; e definição de bacias hidrográficas. No caso específico da 

discretização da bacia, a delimitações de bacias é importante. No ArcHydro, uma bacia é delimi-

tada para cada trecho de rio, de forma que, dependendo do refinamento da rede de drenagem, 

as bacias para cada trecho de rio podem ser consideradas mini-bacias e utilizadas como elemen-

tos de discretização em modelos, especialmente o modelo MGB-IPH. 

A discretização da bacia em minibacias será efetuada utilizando-se esta ferramenta e dividindo a 

bacia nos pontos de confluência entre dois trechos de rios, bem como em pontos de controle, os 

quais serão os postos fluviométricos e os exutórios das Unidades de Balanço Hídricos (UBHs). 

Considerando que todo o escoamento gerado a partir de cada pixel do MDE possui um caminho 

a ser percorrido até um pixel final, é possível determinar um plano de rede de drenagem forma-

do pelo arranjo de pixels cujas áreas acumuladas são iguais ou superiores a um valor limite. 

Assim, supõe-se que existe um limite mínimo de área de drenagem que caracteriza o início da 

formação de cursos d’água. Quanto maior este valor, menor será a densidade de drenagem e, 

como consequência, menor será o número de minibacias associadas aos trechos de drenagem 

gerados.  

A maioria dos parâmetros do modelo MGB-IPH é relacionada às características físicas da bacia, 

como topografia, tipo e cobertura vegetal do solo, e é obtida via imagens de satélite, mapas 

digitalizados e modelo digital de elevação (MDE). Sendo assim, cada minibacia da discretização 

da área de estudo para aplicação do modelo MGB-IPH necessita de diversas informações a res-

peito das suas características físicas, como por exemplo: a área da superfície, a sua topologia 

hídrica e a da rede de drenagem, os comprimentos e declividades de trechos de rios internos a 

elas, as áreas acumuladas de drenagem, seus centroides, a distribuição das URHs, entre outros. 
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Tais informações indispensáveis para aplicação do modelo, principalmente os comprimentos e as 

declividades dos trechos de rios em grandes bacias, raramente estão disponíveis e a sua extra-

ção tem sido obtida automaticamente a partir do MDE através de uma rotina computacional de-

senvolvida especialmente para este modelo (Buarque et. al., 2011). 

A variabilidade espacial das características hidrológicas dentro de cada minibacia que compõe a 

bacia hidrográfica é tratada através das Unidades de Resposta Hidrológicas (URH ou HRU – 

Hydrological Response Unit), que são áreas de comportamento hidrológico similar. Considera-se 

que o comportamento hidrológico das URHs possa ser explicado por características físicas relaci-

onadas aos solos (e.g. capacidade de armazenamento d’água, profundidade, porosidade, condu-

tividade hidráulica) e à cobertura vegetal (e.g. índice de área foliar, interceptação, profundidade 

das raízes, albedo).  

As URHs são geralmente definidas através da superposição de dois mapas distintos de uma 

mesma região (Figura 6.2): 1) mapa de tipos de solo; 2) mapa de uso da terra e vegetação, ou 

mapa de "uso do solo". Porém, adicionalmente podem ser considerados outros tipos de informa-

ção, como, por exemplo, a topografia e a litologia local. Estas informações são derivadas a partir 

de imagens de satélite ou de mapas digitalizados. 

O balanço de água no solo é realizado pelo modelo em cada uma das URH das minibacias. Desta 

forma, as URHs têm influência direta nos processos hidrológicos representados no modelo MGB-

IPH. Enquanto as características de tipo de solo influenciam no armazenamento de água no solo 

e no escoamento, o uso de solo influencia no balanço vertical (i.e. evapotranspiração e intercep-

tação). 
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Figura 6.2 - Representação esquemática do procedimento de combinação de mapas 
de uso e tipos de solo para elaboração de Unidades de Resposta Hidrológica - URH 

Portanto, o modelo MGB-IPH necessita da aplicação de geoprocessamento para a preparação 

dos seus dados de entrada com informações espaciais, como a discretização da bacia hidrográfi-

ca em minibacias e a definição das Unidades de Resposta Hidrológica (URHs). 

Com um programa de SIG, após uma sequência de procedimentos, são gerados vários arquivos 

com informações da bacia desejada e que são importantes na aplicação do MGB-IPH. O Quadro 

6.3 apresenta um resumo das informações que devem ser geradas com o SIG para utilização no 

modelo hidrológico. 

Quadro 6.3 - Dados espaciais que devem ser gerados utilizando o SIG 

Informação Descrição 

Modelo Digital de Ele-
vação 

Topografia digital da bacia em células (pixels) quadradas. Comumente utiliza-se a 
disponibilizada pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

Direções de Fluxo 
Arquivo em que cada célula quadrada tem um código que indica a direção em que a 

água escoa daquele local. 

Área Acumulada 
Arquivo em que o valor de cada célula que compõe o MDE da bacia corresponde ao 

número de células localizadas a montante. 

Rede de Drenagem Mapa com a rede de drenagem representada por células quadradas. 

Minibacias Área de drenagem de cada trecho de rio da rede de drenagem. 

Sub-bacias 
Unidades maiores do que as minibacias e menores do que a bacia. Normalmente 

definida considerando a localização de postos fluviométricos e/ou de outros pontos de 
interesse, como reservatórios, pontes, cidades e tomadas de água. 

Unidades de Resposta 
Hidrológica 

Unidades de Resposta Hidrológica, definidas através do cruzamento de informações 
de uso e tipo de solo. 
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DADOS HIDROLÓGICOS E CLIMATOLÓGICOS DE ENTRADA DO MODELO 

Para a aplicação do modelo MGB-IPH, além da bacia hidrográfica ser discretizada em minibacias, 

ter definidas suas unidades de resposta hidrológica e possivelmente ainda ser sub-dividida em 

sub-bacias, dados como informações fluviométricas, pluviométricas e parâmetros físicos da bacia 

simulada devem ser utilizados como entrada no modelo. Os dados de vazão dos postos fluvio-

métricos são utilizados para comparação com os resultados da simulação na etapa de calibração 

do modelo. O Quadro 6.4 descreve sucintamente os dados hidrológicos, climatológicos e os pa-

râmetros de entrada do modelo MGB-IPH. 

Quadro 6.4 - Dados hidrológicos, climatológicos e parâmetros de entrada do modelo 
MGB-IPH. Adaptado de Fan (2011) 

Informação Descrição 

Dados de Chuva 
Precipitação diária em diferentes pontos da bacia hidrográfica, em milímetros de chu-

va. 

Dados de Vazão 
Informações diárias de vazão na bacia hidrográfica provindas de estações fluviométri-

cas. 

Dados de Clima 
Médias climáticas mensais dos parâmetros Temperatura, Vento, Umidade Relativa, 
Insolação e Pressão Atmosférica da região de estudo. Adicionalmente, podem ser 

utilizados dados diários. 

Parâmetros Fixos 
Parâmetros fixos das URHs. Os parâmetros fixos são aqueles cujos valores podem ser 
medidos, ou que podem ser relacionados à vegetação, e não são alterados no proces-

so de calibração do modelo. 

Parâmetros Calibráveis 

Parâmetros calibráveis, que podem estar associados as URHs, ou diretamente às 
minibacias. Os parâmetros calibráveis são alterados durante a calibração do modelo, 

buscando um bom ajuste entre os dados de vazão observados e os calculados. 

6.2.1.3. CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO MGB-IPH PARA REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS, MÍNIMAS E 

MÉDIAS 

A simulação de um sistema hidrológico é afetada pelas incertezas nos dados de entrada, simplifi-

cações, e técnicas inadequadas para a estimativa dos parâmetros, que, finalmente se refletem 

na estimativa dos parâmetros do modelo de simulação (Haan, 1989). É necessário encontrar os 

valores dos parâmetros de um modelo matemático que resultem em uma boa concordância en-

tre dados observados e calculados. 

Uma das principais etapas da utilização de um modelo consiste na sua calibração (ou ajuste), 

seja pelas considerações físicas, seja pela otimização matemática, onde seus parâmetros são 

estimados buscando a melhor concordância possível entre os dados observados e os resultados 

do modelo. 

O modelo MGB-IPH possui uma série de parâmetros que são definidos em diferentes etapas de 
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sua aplicação. A maioria dos parâmetros relacionados à topografia (e.g. área de drenagem, de-

clividade) é extraída do MDE utilizando procedimentos de pré-processamento, apresentados 

mais adiante. Alguns dos parâmetros de pouca sensibilidade são definidos no próprio código 

fonte do modelo, como é o caso do coeficiente de rugosidade de Manning e parte dos parâme-

tros relacionados ao movimento de água no solo. Outros parâmetros são definidos à priori, os 

chamados parâmetros fixos, enquanto que os parâmetros mais sensíveis do modelo, verificados 

a partir de análise de sensibilidade realizada por Collischonn (2001), precisam ser calibrados. 

PARÂMETROS FIXOS DO MODELO HIDROLÓGICO 

Os parâmetros fixos do modelo hidrológico são utilizados no cálculo da evapotranspiração pelo 

método de Penman-Monteith, estando assim associados com a vegetação existente em cada 

Unidades de Resposta Hidrológica (URH). Eles não são alterados no processo de calibração, e 

por este motivo são denominados parâmetros fixos, embora tenham valores que possam variar 

ao longo do ano. Estes parâmetros podem ser estimados com auxílio de dados contidos na lite-

ratura (ex. Shuttleworth, 1993; Collischonn, 2001), bem como em aplicações anteriores do mo-

delo. 

A descrição dos parâmetros fixos que devem ser definidos para o uso do MGB-IPH está apresen-

tada no Quadro 6.5. 

Quadro 6.5 - Parâmetros fixos do modelo MGB-IPH. Adaptado de Fan (2011) 

Parâmetro Fixo Descrição 

Índice de Área Foliar (IAF) 

O IAF expressa a relação entre a área das folhas de todas as plantas e da área de 
uma parcela de solo. É um parâmetro adimensional (m2.m-2) e que, em geral, pode 

ser medido ou estimado a partir de informações na bibliografia. 

Albedo 
O albedo é a parcela da radiação solar que é refletida ao atingir a superfície do solo, 

considerando sua cobertura vegetal. 

Resistência Superficial 

A resistência superficial representa a resistência ao fluxo de umidade do solo, atra-
vés das plantas, até a atmosfera. Esta resistência é diferente para os diversos tipos 
de plantas e depende de variáveis ambientais como a umidade do solo, a tempera-

tura do ar e a radiação recebida pela planta. 

Altura do Dossel 

A altura média da vegetação é utilizada no modelo hidrológico para estimar a resis-
tência aerodinâmica, que atua no controle da evapotranspiração. Quanto maior a 

resistência aerodinâmica, menor é o fluxo de evapotranspiração. A resistência aero-
dinâmica é considerada menor em florestas, onde a altura média da vegetação é 

maior e intensifica a turbulência do vento. 

PARÂMETROS CALIBRÁVEIS DO MODELO HIDROLÓGICO 

Os parâmetros calibráveis do modelo hidrológico MGB-IPH estão associados às propriedades 
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físicas das URHs, e são aqueles para os quais o modelo é mais sensível. Tais parâmetros podem 

ser alterados no processo de calibração. O Quadro 6.6 sumariza os parâmetros calibráveis do 

modelo. 

Quadro 6.6 - Parâmetros calibráveis do modelo MGB-IPH. Adaptado de Fan (2011) 

Parâmetro Calibrável Descrição 

Capacidade de Armazenamento 
do Solo (Wm) 

Capacidade de armazenamento de água no solo. 

Forma da relação entre arma-
zenamento e saturação (b) 

Parâmetro empírico que define a variabilidade da capacidade de armazena-
mento do solo em torno de Wm.  

Taxa de percolação para aquife-
ro (Kbas) 

Parâmetro que controla a taxa de percolação para o aquífero durante a estia-
gem. Valores mais altos implicam em maior escoamento subterrâneo. 

Quantidade de água que escoa 
subsuperficialmente (Kint) 

Parâmetro controla a quantidade de água da camada de solo que escoa sub-
superficialmente. 

Forma da curva de redução da 
drenagem intermediária (XL) 

Controla a forma da curva de redução da drenagem intermediária ou sub-
superficial do solo. 

Fluxo do reservatório subterrâ-
neo para a camada superficial 

(CAP) 

Controla a possibilidade de retorno de água subterrânea para a camada de 
solo. 

Armazenamento Residual (Wc) Limita o armazenamento residual e subterrâneo. 

Calibração da propagação su-
perficial (CI) 

Parâmetro para calibração da propagação superficial nas minibacias. 

Calibração da propagação sub-
superficial (CS) 

Parâmetro para calibração da propagação subterrânea nas minibacias. 

Retardo do reservatório subter-
râneo (CB) 

Parâmetro que representa o retardo do reservatório subterrâneo. 

Vazão de Base (QB) Parâmetro que representa o fluxo de base da minibacia. 

MEDIDAS DE DESEMPENHO 

No procedimento de calibração são consideradas avaliações visuais subjetivas de ajuste dos hi-

drogramas observados e simulados utilizadas medidas de desempenho quantitativas, ou funções 

objetivo, dos ajustes. 

As medidas de desempenho consideradas na calibração são: o coeficiente de Eficiência de Nash-

Sutcliffe das vazões calculadas e observadas (ENS); o coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe 

dos logaritmos das vazões calculadas e observadas (ENS_Log); o erro relativo de volume total 

dos hidrogramas (EV); diferença entre as vazões Q90. 

Coeficiente de Nash-Sutcliffe das vazões: 

O coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe é uma forma de medir o quanto os resultados do 

modelo proposto (MGB-IPH) são melhores do que o de um modelo alternativo que, no caso par-

ticular deste coeficiente, é o valor da média de longo período das vazões observadas. O valor 
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deste coeficiente é adimensional e pode variar entre -∞ a 1. Valores positivos indicam que o mo-

delo é melhor do que a média, enquanto valores negativos indicam que o modelo é pior do que 

a média. Valores próximos de 1 indicam que o modelo proposto é bastante superior à média de 

longo período, ou seja, utilizar os valores do modelo proposto é melhor do que considerar um 

modelo que fornece apenas a média de longo período. Valores próximos de zero indicam que o 

modelo proposto é tão ruim quanto a média. 

O coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe é calculado pela Equação 1: 
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onde QCi é a vazão calculada num intervalo de tempo i; QOi é a vazão observada neste mesmo 

intervalo de tempo; N é o número de intervalos de tempo; e QOm é a média das vazões obser-

vadas no período de N intervalos de tempo. 

O coeficiente de Nash-Sutcliffe tem a tendência de dar mais valor a erros nos picos das vazões. 

Desta forma, ajustar o modelo apenas com o objetivo de maximizar o coeficiente de Nash-

Sutcliffe pode resultar em um mau ajuste nos períodos de recessão, quando a vazão é mais bai-

xa. 

Coeficiente de Nash-Sutcliffe dos logaritmos das vazões 

O coeficiente de Nash-Sutcliffe pode ser utilizado com os dados de vazão ou com os dados de 

vazão transformados por algum procedimento, como a raiz quadrada, o inverso ou os logarit-

mos. O objetivo de calcular o coeficiente de eficiência usando os logaritmos das vazões é que 

desta forma se obtém uma medida de desempenho menos sensível aos picos e mais sensível 

aos períodos de recessão de vazão. 

Da mesma forma que o coeficiente de Nash-Sutcliffe das vazões (ENS), o coeficiente de Nash-

Sutcliffe dos logaritmos das vazões (ENS_log) tem um valor adimensional que pode variar entre 

-∞ e 1. Valores positivos indicam que o modelo é melhor do que a média, enquanto valores ne-

gativos indicam que o modelo é pior do que a média. Valores próximos de 1 indicam que o mo-

delo proposto é bastante superior à média de longo período. Valores próximos de zero indicam 
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que o modelo proposto é tão ruim quanto a média. 

O coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe dos logaritmos das vazões é calculado pela Equação 

2: 














N

i

mLogi

N

i

ii

QOQOLog

QOLogQCLog

ENS

1

2

1

2

))((

))()((

1log_ (2) 

onde QCi é a vazão calculada num intervalo de tempo i; QOi é a vazão observada neste mesmo 

intervalo de tempo; N é o número de intervalos de tempo; e QOmLog é a média dos logaritmos 

das vazões observadas no período de N intervalos de tempo. 

Erro relativo de volume 

O erro  relativo de volume (EV) é uma forma de avaliar se existe um desvio sistemático de su-

perestimativa ou subestimativa da vazão. O erro relativo de volume é adimensional mas pode 

ser apresentado em termos percentuais. Um erro relativo de -20%, por exemplo, indica que o 

modelo hidrológico gera, ao longo de todo o período de simulação, uma vazão média 20% infe-

rior à vazão observada. Idealmente os erros de volume deveriam se manter numa faixa de -10% 

a +10%, que pode ser considerada razoável em função das incertezas dos próprios dados medi-

dos. 

O erro relativo de volume é calculado pela Equação 3: 
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onde QCi é a vazão calculada num intervalo de tempo i; QOi é a vazão observada neste mesmo 

intervalo de tempo; N é o número de intervalos de tempo. 

6.2.2 MODELO DE BALANÇO HÍDRICO SAD-IPH 

6.2.2.1. INTRODUÇÃO 

O Grupo de Pesquisas de Hidrologia de Grande Escala (HGE) do Instituto de Pesquisas Hidráuli-
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cas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH-UFRGS) vem desenvolvendo alguns pro-

dutos que visam a integração de sistemas de apoio à decisão voltados à gestão de recursos hí-

dricos com modelos hidrológicos e SIG, cuja base é o Modelo Hidrológico de Grandes Bacias 

(MGB), também desenvolvido no mesmo núcleo de pesquisas. O objetivo básico desta metodo-

logia é fornecer um balanço hídrico entre as disponibilidades hídricas cujos dados foram obtidos 

pelo modelo hidrológico, e as demandas, cuja inserção dos dados e associação com o sistema 

hídrico é feita pelo sistema de apoio à decisão. 

A versão mais atual do sistema de apoio à decisão desenvolvido no HGE está descrita em Kayser 

(2011), no qual se propõe o desenvolvimento de um sistema integrado ao software MapWin-

dow®, um Sistema de Informação Geográfica programável de código aberto, e livre distribuição 

na internet. Esta integração é realizada através de um plug-in, que corresponde a um programa 

de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma 

funcionalidade especial ou muito específica. A Figura 6.3 apresenta o aspecto geral do sistema 

desenvolvido. 

Em (a), são indicadas as funções típicas de um SIG, tais como a inserção de um arquivo, ferra-

mentas de zoom, identificação de elementos, etc. Estas ferramentas já vêm incluídas na versão 

do SIG sem o plug-in. Em (b), indica-se o plug-in referente ao SAD-IPH, constituído pela barra 

de ferramentas ilustrada. Em (c) são listados os arquivos inseridos no projeto, no caso de uma 

aplicação do SAD, estão presentes o arquivo da rede de drenagem representando a bacia, e os 

arquivos de usuários da mesma.  

A Figura 6.4 apresenta um esquema geral do funcionamento do sistema, o qual é constituído 

basicamente na interação entre os bancos de dados da bacia e dos usuários, e destes com os 

modelos quantitativo e qualitativo, no qual são feitas operações de leitura, processamento e 

armazenamento de informações. Externamente ao SAD, existe uma etapa de pré-

processamento, necessária para a criação do banco de dados geoespacial da bacia, e opcional-

mente, também se pode conectar o sistema a um modelo hidrológico. 
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Figura 6.3 - Interface do SAD-IPH associado ao software MapWindow GIS 

 

 
Figura 6.4 - Forma de integração entre SIG, SSD e modelos hidrológicos no modelo 

SAD-IPH 

O modelo já foi aplicado com bastante sucesso nas Bacias do Rio Ibicuí e Ijuí, no Rio Grande do 

Sul, em duas bacias afluentes do Rio São Francisco, em Minas Gerais, e também da Bacia do Rio 

Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, notando-se a grande facilidade de implementação em qual-

quer bacia hidrográfica. Na página do grupo de pesquisas encontra-se disponível para download 

a versão atual do SAD-IPH, além do manual de instruções e artigos publicados, no qual pode ser 

acessado através do seguinte link: http://www.ufrgs.br/hge/modelos-e-outros-produtos/sad-

http://www.ufrgs.br/hge/modelos-e-outros-produtos/sad-iph/
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iph/. 

6.2.2.2. DADOS DE ENTRADA DO MODELO 

Este item descreve a criação do banco de dados geoespacial de uma bacia hidrográfica. O pro-

duto final da etapa de pré-processamento é um arquivo shapefile denominado rede de drena-

gem, que representam a drenagem de uma bacia graficamente segmentada em vários trechos. 

Para a geração da rede de drenagem, lança-se mão da utilização de ferramentas de geoproces-

samento e dos chamados Modelos Digitais de Elevação (MDE), ou Modelo Numérico do Terreno 

(MNT). Os MDE correspondem a uma representação de dados topográficos na forma de uma 

imagem no formato raster, ou matricial, onde cada pixel dessa imagem tem como atributo o 

valor de elevação do terreno representado.  

Para obtenção do arquivo da rede de drenagem, existem duas formas de processamento do 

MDE: utilizando a estrutura de dados e o conjunto de ferramentas denominado ArcHydro, de-

senvolvidas em parceria pela Universidade do Texas e pela empresa ESRI, que operam interna-

mente ao programa ArcGIS® (Maidment, 2002), ou então utilizando o plug-in TauDEM, desen-

volvido pela Universidade do Estado de Utah e operado juntamente com o SIG MapWindow®. 

Em ambos os processos, é executada uma série de operações a partir do MDE, entre elas a defi-

nição das direções de fluxo, definição das áreas de contribuição, definição dos cursos d’água e 

geração dos arquivos de rede de drenagem e das mini-bacias resultantes da etapa de discretiza-

ção. 

Os principais atributos de topologia da rede de drenagem são o código de cada trecho de rio e o 

código do trecho de jusante, obtidos na etapa de pré-processamento. Estas codificações são 

importantes pois elas identificam o trecho simulado e indicam o próximo segmento, a fim de se 

prosseguir com a simulação. Além deste código, cada trecho de rio recebe do sistema de apoio à 

decisão um número que identifica a ordem do curso d´água. Os códigos são atribuídos de mon-

tante para jusante, de forma que os códigos mais altos correspondem aos trechos de rio locali-

zados mais à jusante. 

A Figura 6.5 ilustra um esquema de uma rede de drenagem associada a sua tabela de atributos, 

focando os códigos que estabelecem a topologia da bacia. A estrutura topológica se estabelece 

de tal forma que à exceção dos trechos de cabeceira, todos os demais recebem a confluência de 

dois trechos, e encaminha o fluxo para um único trecho de jusante. Observa-se que todos os 

trechos de cabeceira são numerados primeiramente, seguindo para os trechos de ordem mais 

http://www.ufrgs.br/hge/modelos-e-outros-produtos/sad-iph/
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elevada. 

 
Figura 6.5 - Exemplo de rede de drenagem ilustrando a estrutura topológica da bacia  

Os dados referentes aos usuários de água da bacia serão armazenados em um banco de dados 

geoespacial, da mesma forma como ocorre no arquivo da rede de drenagem.  Valando-se das 

propriedades do SIG, os dados dos usuários podem ser inseridos no sistema por três formas 

distintas, conforme ilustrado na Figura 6.6 abaixo: 

 
Figura 6.6 - Formas de inserção dos usuários de água da bacia: (a) inserção manual 

através da seleção do trecho, (b) inserção automática através de uma tabela de 
valores, e (c) inserção automática através do carregamento de um arquivo vetorial 

A inserção manual se dá pela seleção do trecho da rede de drenagem onde está localizado o 

usuário através do cursor do mouse. Após o clique o modelo apresentará uma janela onde serão 

solicitadas as informações de demanda ou lançamento do usuário. A inserção automática através 

de uma tabela se dá pelo carregamento de uma tabela Excel onde estão contidas as coordena-

das e os dados de demanda ou lançamento de cada usuário. Por fim, também é possível fazer a 

inserção dos usos através do carregamento de um arquivo vetorial do tipo polígonos, especifi-

camente para o caso do uso para a agricultura onde se atribui um valor de demanda específica 
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em função da área utilizada. 

6.2.2.3. DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE BALANÇO HÍDRICO 

Os modelos quantitativo e qualitativo são operados de maneira semelhante, valendo-se das pro-

priedades dos códigos disponíveis no arquivo da rede de drenagem. Além dos códigos comenta-

dos anteriormente, existe ainda um código, gerado pelo SAD, que ordena os trechos de forma 

crescente, de montante para jusante. Não se trata do código de ordem de Strahler, ou o de Hor-

ton, mais conhecidos em hidrologia, mas sim um número que identifica se o trecho de rio é de 

cabeceira ou se existem outros trechos de rios a montante. A simulação de ambos os modelos 

ocorre seguindo a ordem estabelecida por este código. 

A Figura 6.7 exemplifica o processo de cálculo do modelo quantitativo. Sendo o somató-

rio das demandas dos usuários localizados a montante do trecho simulado, a obtenção de 

, relativo ao somatório das demandas localizadas a jusante do trecho simulado, dar-se-á 

simplesmente pela soma do termo anterior com a demanda dos usuários localizados no trecho, 

se houver. 

Figura 6.7 - Esquema ilustrando as variáveis envolvidas no modelo quantitativo do 
sistema 

6.2.2.4. VISUALIZAÇÃO E EXEMPLOS DE RESULTADOS OBTIDOS COM O MODELO 

A visualização dos resultados da aplicação do SAD-IPH é realizada no próprio arquivo vetorial da 
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rede de drenagem, através da relação entre a demanda acumulada de montante para jusante 

em toda a bacia e os resultados da disponibilidade hídrica em cada trecho, cujos valores foram 

obtidos através do modelo MGB-IPH. O balanço hídrico para o trecho i da bacia é dado de acor-

do com a seguinte relação: 

Sendo o balanço em termos percentuais,  a demanda acumulada até o trecho i e 

é a vazão de referência para o ponto. Os resultados de  são então agrupados em 

classes de valores, sendo apropriada uma determinada feição a cada classe, sendo possível visu-

alizar espacialmente no mapa os trechos mais críticos da relação entre demanda e disponibilida-

de.  

Como dito anteriormente, o modelo de balanço hídrico já foi aplicado em diversas bacias hidro-

gráficas no Brasil, como parte de estudos acadêmicos ou ainda contemplando as necessidades 

de outros estudos de planos de bacias hidrográficas. A Figura 6.8 e a Figura 6.9 apresentam os 

resultados dos balanços hídricos considerando os cenários atual e a projeção de aumento de 

demanda para 20 anos da Região Hidrográfica do Macaé e rio das Ostras, realizado na elabora-

ção do seu plano de recursos hídricos (INEA, 2012). Os valores de demandas hídricas contem-

plam tanto as retiradas consideradas pontuais no modelo, como o abastecimento público urbano 

e o uso industrial, como também as retiradas difusas, onde não há uma referência exata do pon-

to de captação, porém sabe-se da delimitação onde a mesma ocorre, como é o caso do uso de 

água para irrigação, pecuária e abastecimento rural. A análise dos dois mapas aponta um au-

mento considerável na criticidade hídrica em certos pontos da bacia, demonstrando o modelo ser 

uma ferramenta indispensável para a proposição de alternativas de incremento da disponibilida-

de hídrica nestes locais. 
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Figura 6.8 - Mapa de balanço hídrico na Região Hidrográfica do Macaé/ Ostras: 

Demandas atuais 

 
Figura 6.9 - Mapa de balanço hídrico na Região Hidrográfica do Macaé/ Ostras: 

Demandas futuras 
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A Figura 6.10 apresenta os resultados do balanço hídrico quantitativo obtido com a simulação do 

modelo. Os dados de disponibilidades foram obtidos através da aplicação do modelo hidrológico 

MGB-IPH, descrito em Pereira (2010). As demandas foram obtidas através do Plano de Recursos 

Hídricos da bacia (PROSINOS, 2009). Com relação ao balanço hídrico quantitativo, foram estabe-

lecidos dois cenários: o primeiro sem o efeito da demanda da irrigação, a qual ocorre somente 

durante o período de verão; e o segundo incluindo os efeitos da mesma. 

 
Figura 6.10 - Balanço hídrico quantitativo na Bacia do Rio dos Sinos, considerando 
como disponibilidade a Q90 anual e (a) demandas do período sem irrigação e (b) 

demandas do período que compreende a irrigação da cultura do arroz 

6.3 Modelos de Simulação da Qualidade da Água 

6.3.1 SIMULAÇÃO DA QUALIDADE EM ÁGUAS CONTINENTAIS 

O modelo de qualidade da água a ser utilizado é o modulo de qualidade da água disponível no 

sistema de Suporte à Decisão SAD-IPH (Kayser, 201117), já discutido anteriormente no item do 

balanço hídrico quantitativo. Neste item, serão explicitadas as formulações da modelagem quali-

tativa do modelo. A característica básica dos módulos de quantidade e qualidade é a utilização 

da estrutura topológica resultante do processamento do MDE, de modo que nenhum trecho seja 

simulado sem que todos os trechos que estão a montante do mesmo já tenham sido simulados 

anteriormente. A Figura 6.11 apresenta uma esquematização do módulo de qualidade do mode-

lo SAD-IPH. 
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Figura 6.11 - Esquema ilustrando as variáveis envolvidas no modelo quantitativo e 

qualitativo do sistema 

Sendo: 

  = concentrações do parâmetro simulado nos trechos à montante do trecho simulado (trecho 

i); 

  = disponibilidade hídrica nos trechos à montante do trecho simulado; 

  = concentração do parâmetro e disponibilidade hídrica no ponto inicial da mini-bacia simulada; 

  = concentração do efluente e vazão de lançamento do efluente, caso haja lançamentos pon-

tuais na minibacia i; 

  = concentração do parâmetro no rio em ponto imediatamente após a mistura da vazão efluente; 

  = concentração incremental, obtida através das cargas difusas produzidas na mini-bacia, e 

vazão incremental, ou seja, a disponibilidade gerada diretamente pela mini-bacia i; 

  = concentração do parâmetro no rio após o decaimento ao longo de todo o trecho da mini-bacia i; 

  = concentração do parâmetro e disponibilidade hídrica após mistura com a vazão e concentra-

ção incremental, serão as concentrações de montante dos trechos de jusante do modelo. 

As cargas pontuais são inseridas no modelo conforme as informações das vazões e concentra-

ções de cada lançamento. O valor de  é obtido por mistura direta com o rio, de acordo com 

a equação: 
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O transporte do poluente ao longo do trecho simulado segue uma relação definida pelo modelo 

de Streeter Phelps (Chapra, 1997) a qual estabelece que a variação da concentração do poluente 

remanescente ( ) em um infinitésimo de tempo (dt) é igual a concentração do poluente mul-

tiplicada por uma constante de decaimento (K), podendo ser escrita como: 

A equação diferencial tem solução analítica, considerando a variação da concentração do espaço 

e regime permanente: 

Onde  é a concentração após o decaimento no trecho i,  é a taxa de decaimento que pode 

variar por segmento,  é o comprimento do trecho de rio i em metros, e  é a velocidade mé-

dia, em m.s-1. A velocidade média pode ser estimada através da relação de Manning, por exem-

plo. O modelo pode realizar a simulação de qualidade dos seguintes parâmetros: Demanda Bio-

química de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), formas nitrogenadas (nitrogênio orgânico, 

nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato), fósforo total e coliformes fecais. Para cada parâmetro, 

são considerados os ajustes necessários na etapa de transporte das concentrações, contudo, 

para todos os parâmetros a estrutura de execução do cálculo segue a descrição realizada anteri-

ormente.  

As cargas difusas são inseridas de acordo com o tipo de uso de solo e do coeficiente de exporta-

ção adotado para cada feição. A concentração difusa por ser obtida relacionando a carga gerada 

com a vazão incremental de cada mini-bacia, considerando que todo o escoamento gerado pro-

duzisse carga difusa, ainda que isto não seja totalmente verdade, pois ainda tem-se a contribui-
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ção do escoamento subsuperficial e subterrâneo. Desse modo, a concentração difusa será dada 

de acordo com a seguinte relação: 

 

Onde é a carga gerada pela classe de uso do solo j (em unidades de kg/ha.ano), N é o nú-

mero de classes de uso de solo por mini-bacia,  é a área da mini-bacia, e  é a vazão in-

cremental da mini-bacia, dada pela diferença entre a vazão final e a vazão das contribuições de 

montante. A concentração final do trecho, dada por  é dada pela mistura entre a concentra-

ção do parâmetro após o decaimento e a concentração difusa juntamente com a vazão incre-

mental, de acordo com a seguinte equação: 

 

Os resultados das simulações de qualidade de água serão expressos através de mapas que mos-

tram a concentração resultante em cada trecho simulado. A distribuição das classes de valores é 

feita de acordo com as classes de enquadramento da Resolução CONAMA n° 357/2005. Os limi-

tes em cada classe desta resolução, para cada parâmetro analisado pela modelagem, estão 

apresentados no Quadro 6.7. 

Quadro 6.7 - Descrição das faixas de valores admissíveis por classe de 
enquadramento dos principais parâmetros de qualidade 

Classe 
Conc. máx. 

DBO (mg/ L) 
Conc. mín. OD 

(mg/ L) 

Conc. máx. 
amônia (a) 

(mg/ L) 

Conc. máx. 
fósforo (b) 

(mg/ L) 

Conc. máx. 
Coliformes (c) 

(MNP/100 mL) 

1 3 6 
3,7 0,1 

200 

2 5 5 1000 

3 10 4 13,3 0,15 4000 

4 > 10 2 >13,3 > 0,15 > 4000 
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(a) concentrações de amônia referentes a uma faixa de pH até 7,5 
(b) concentrações de fósforo total referentes a ambientes lóticos e tributários de ambientes intermediários 
(c) limite de coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas 
durante o período de um ano, com frequência bimestral (à exceção do uso de contato primário) 

A Figura 6.12 apresenta os resultados da simulação da qualidade da água para a bacia do rio 

dos Sinos utilizando o modelo SAD-qual, cujos resultados são expressos através das classes de 

enquadramento (KAYSER, 2011). 

 
Figura 6.12 - Balanço hídrico qualitativo na Bacia do Rio dos Sinos, considerando a 

Q90 do mês mais crítico e como parâmetros de qualidade: (a) DBO, (b) OD, (c) 
fósforo total, (d) coliformes termotolerantes 

6.3.2 SIMULAÇÃO DA QUALIDADE EM LAGOAS E LAGUNAS: MODELO IPH-A 

O modelo hidrodinâmico bidimensional horizontal IPH-A permite a simulação da circulação e do 

transporte de massa em corpos d’água rasos. O modelo pode ser usado no estudo de corpos de 

água em que as dimensões horizontais sejam fortemente predominantes sobre as dimensões 

verticais e no qual os componentes horizontais da velocidade possam ser descritos por valores 

médios na vertical (Borche, 1996), a exemplo do que normalmente é verificado em lagoas cos-

teiras rasas.  

O aplicativo foi sendo aperfeiçoado nos estudos realizados em estuários e lagoas: lago Guaíba, 
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Lagoa dos Patos, rio da Prata, rio Uruguai e lagoa Setúbal (Argentina) (Borche, 199621). O mode-

lo foi utilizado com sucesso em diversos estudos em corpos d’água rasos, a exemplo da: lagoa 

Itapeva (Lopardo, 2002), lago Guaíba (Paz et al, 2005), banhado do Taim/RS (Paz et al; 2003), 

Baía do Ipanema (Schwarzbach et al, 1997), rio Massangana/PE (Araújo et al, 2000), açude de 

Apipucos/PE (Araújo e Tavares, 2001).  

O método utilizado pelo sistema IPH-A para a resolução numérica das equações que definem o 

escoamento é baseado na técnica de diferenças finitas, semi-implícita de direções alternadas. 

Para descrever o escoamento da água, o modelo IPH-A emprega as equações da continuidade e 

de Navier-Stokes integradas na vertical, incluindo como forças aplicadas as forças de pressão, 

gravidade, Coriolis e tensões de cisalhamento junto ao fundo e superfície. Uma descrição do 

esquema e discretização numérica do modelo pode ser vista em Borche (1996). 

Em cada intervalo de tempo, o cálculo é realizado em duas etapas: 

 Cálculo do nível e do componente das velocidades em cada linha através da resolução de um

sistema linear tridiagonal pelo método de dupla varredura. A seguir, também, linha por linha são 

calculadas as concentrações.  

 Repete-se para cada coluna o cálculo realizado primeiramente para as linhas.

Os dados de entrada necessários para aplicação do modelo de circulação são apresentados no 

Quadro 6.8. 

Quadro 6.8 - Dados de entrada para simulação hidrodinâmica no IPH-A 

Informações Descrição 

Configuração geométrica Contorno e batimetria do corpo d’água. 

Condições de contorno Níveis, velocidades ou vazões nas fronteiras abertas. 

Dados de vento Velocidade e direção do vento. 

Parâmetros da simulação Intervalo de tempo de cálculo; tamanho da malha; nível inicial; e latitude. 

Parâmetros de ajuste Coeficiente de Chézy, usado no cálculo da perda de carga junto ao fundo; coefici-
ente que relaciona a tensão de cisalhamento na superfície livre com o quadrado 

da velocidade do vento; e coeficiente de dissipação turbulenta. 

Para o caso de transporte e difusão de contaminantes, o mesmo método de direções alternadas, 

porém explícito com interpolação exponencial no sentido do escoamento é utilizado para solução 

numérica da equação de advecção-difusão (Borche, 1996). A variação da concentração em cada 

elemento é calculada a partir do campo de velocidades, das variações de concentração nas fron-

teiras abertas e dos valores desta nos pontos em que o material poluente é despejado. Os pro-
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cessos de transformação representados no modelo consistem numa reação de primeiro grau, 

cujo coeficiente de decaimento deve ser ajustado ao poluente analisado. 

Atualmente, o modelo permite simular a disposição de efluentes de duas formas: incluído em 

uma condição de contorno, onde pode ser considerada sua variabilidade temporal, ou um lan-

çamento constante que pode ser inserido dentro do corpo d’água, simulando a condição de um 

emissário.  

Para a simulação da dispersão de um contaminante deverão ser fornecidas as seguintes infor-

mações adicionais: 

 Concentração inicial;  

 Indicação do tipo de condição de contorno em cada elemento da fronteira aberta e, caso 

necessário, informação do valor da concentração ao longo do tempo de simulação;  

 Valor dos coeficientes de difusão longitudinal e transversal; 

 Coeficiente de decaimento; 

 Localização das fontes, quantidade e concentração do poluente despejado. 

A interface do programa permite também a análise da variação de níveis, velocidades e concen-

tração em pontos específicos, a distribuição destas informações em um dado intervalo de tempo, 

bem como a análise da trajetória de flutuadores. 

A seguir são apresentados alguns exemplos do uso do modelo IPH-A para simulação hidrodinâ-

mica de uma lagoa rasa. A Figura 6.13 apresenta a malha de 80 m e batimetria da Baía de Ipa-

nema utilizada na simulação do local com o IPH-A por Schwarzbach et al (1997). Esta região foi 

simulada acoplada a um modelo de todo o Lago Guaíba, para simular os mecanismos de trans-

porte de poluentes de origem doméstica originários dos arroios que nela deságuam. Verificou-se 

boa aderência na reprodução dos níveis no Guaíba e da qualidade das águas da baía de Ipane-

ma, embora exista necessidade de investigações nos resultados obtidos em relação à reprodu-

ção das correntes na baía. 
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Figura 6.13 - Mapa da Baía de Ipanema (Fonte: Schwarzbach et al, 1997) 

Paz et al (2005) também aplicaram o modelo IPH-A ao Lago Guaíba com uma malha numérica 

de cálculo com espaçamento uniforme igual a 250 m. A Figura 6.14 apresenta os campos de 

velocidade fornecidos como saída do modelo para os dados de entrada e condições de contorno 

utilizados. 
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Figura 6.14 - Campos de velocidade do escoamento na parte norte do Lago Guaíba e 
Delta do Jacuí, no instante t = 24 h. (Fonte: Paz et al, 2005) 

A Figura 6.15 apresenta os níveis observados e simulados para a região central da lagoa Itape-

va, litoral norte do Rio Grande do Sul, obtidos por Lopardo (2002). O autor obteve alta correla-

ção e pequeno desvio padrão médio entre os níveis medidos e observados para todos os pontos 



 

 

98 

de amostragem.  

 
Figura 6.15 - Gráfico da região Central da lagoa Itapeva durante o ano de 1999 

(Fonte: Lopardo, 2002) 

6.4 Modelos Multicritério como Suporte a Tomada de Decisão do Gestor 

6.4.1 INTRODUÇÃO 

A priorização de programas de ação é uma tarefa essencialmente política. Não cabe à Consultora 

indicar as prioridades que devem ser acatadas, pois, na própria essência da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, elas deverão ser negociadas entre o governo, os usuários de água e a socie-

dade. Isto é tarefa para o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã, que é integrado por 

esses segmentos, que será chamado a se manifestar nas reuniões plenárias de apresentações 

deste relatório. Poderá ainda ser objeto de negociação envolvendo outros atores sociais da ba-

cia.  

Julga-se que todos os programas a serem apresentados, resultantes de demandas dos Termos 

de Referência e de análises diagnóstica e prognóstica da bacia, terão grande prioridade. O fato 

de alguns serem mais relevantes que outros no sentido de atenderem a demandas com maiores 

relevâncias ou urgências não necessariamente demanda suas implementações mais cedo. Isto 

pois é possível que devam ser respaldados pela prévia existência de outro programa implemen-

tado. Por exemplo, não se pode menosprezar a relevância do Programa Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos, mas ele não terá bons resultados se não for subsidiado pelo Programa 
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Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias, o que leva, temporalmente, 

a uma maior urgência na implementação deste último.  

6.4.2 METODOLOGIA 

Para avaliar este tipo de prioridade temporal será adotada a análise da Matriz Estrutural que 

avalia sistemicamente a relação de influência e dependência entre programas. A Matriz Estrutu-

ral 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 Programas 

afetam os demais, e com que intensidade, são geradas matrizes de influências diretas e indiretas 

que orientam sobre a natureza desses Programas, sempre dentro de uma visão sistêmica. A 

referência são os trabalhos de Godet (2001).  

Para melhor explicar a metodologia um exemplo simplificado será apresentado. Suponha-se a 

existência de 4 Programas, nomeados A, B, C e D. A matriz abaixo apresenta as influências que 

cada Programa terá sobre os demais. Neste caso influência terá o significado de como um Pro-

grama, ao ser implementado, facilitará a implementação de outro Programa. 

Quadro 6.9 - Exemplo de matriz estrutural de influência de Programas em relação 
aos demais 

 A B C D 

A  2 0 1 

B 3  0 0 

C 1 0  0 

D 0 1 0  

 

A influência pode ser 0 (=nenhuma), 1 (=fraca), 2 (=média) e 3 (=forte). No caso acima, o Pro-

grama A tem influência média no B, nenhuma no C e fraca no D (veja linha de A). Por outro 

lado, o Programa A é fortemente influenciado pelo B, fracamente pelo C, e nada pelo D (ver 

coluna de A). 

Tendo por base esta Matriz Estrutural a caracterização de cada Programa tendo por base as in-

fluências que estabelece e que sofre pode ser realizada mediante vários critérios, diretos e indi-

retos, a seguir explicados. 

6.4.2.1. CLASSIFICAÇÃO DIRETA 

A soma das notas atribuídas à influência de um Programa sobre os demais, ou seja, a soma da 
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linha referente ao Programa, determina a influência que ele tem no conjunto de Programas. Isto 

será chamado de nível geral de motricidade. A motricidade é característica de Programas cuja 

implementação pode ser realizada de forma autônoma dos demais Programas, e que estabele-

cem uma influência positiva sobre os demais, no sentido de facilitação de suas implementações.  

A soma das notas em uma coluna indica o nível de geral de dependência do conjunto de Pro-

gramas sobre o Programa disposto na coluna. Isto será chamado por nível geral de dependên-

cia. A dependência é característica de Programas suja implementação depende da implementa-

ção prévia de outros Programas, dificultando as suas implementações de forma autônoma. 

Quadro 6.10 – Relação de dependência e motricidade no exemplo da matriz 
estrutural 

 A B C D Motricidade 

A 0 2 0 1 3 

B 2 0 0 0 2 

C 3 0 0 0 3 

D 0 1 0 0 1 

Dependência 5 3 0 1  

No exemplo, os Programas com maiores motricidades são os A e C, com grau 3, e aquele com 

maior dependência é o A, com grau 4 (ou seja, A é tanto motriz, quanto dependente, caracterís-

tica que será analisada adiante). O Programa C tem dependência nula, ou seja, depende apenas 

de si mesmo. 

6.4.2.2. CLASSIFICAÇÃO INDIRETA 

Na classificação indireta procura-se detectar a influência indireta de um Programa sobre outro. 

No exemplo, C não influencia B diretamente; mas como C influencia A fortemente e A influencia 

B medianamente, C acabará por influenciar B; ou seja: C→B→A. Para se obter essas influências 

multiplica-se a matriz estrutural por ela mesma. Após certo número de multiplicações se chegará 

a alguma estabilidade dos resultados relativos, em termos de motricidade e, portanto, de de-

pendência indireta. 

A matriz abaixo é resultado do produto da matriz estrutural por ela mesma duas vezes (ou é a 

terceira potência da matriz estrutural). Os valores percentuais referem-se à relação de motrici-

dade ou dependência de um Programa ante a soma das motricidades ou dependências de todos 

os Programas. Nela verifica-se que existe uma influência indireta entre C e B, da ordem relativa 

de 3. 
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Quadro 6.11 - Relação de dependência e motricidade e detecção de influências 
indiretas no exemplo da matriz estrutural 

 
A B C D Motricidade % 

A 2 8 0 4 14 31% 

B 8 2 0 0 10 22% 

C 12 3 0 0 15 33% 

D 0 4 0 2 6 13% 

Dependência 22 17 0 6 
  

% 49% 38% 0% 13% 
  

Isto permitiria concluir que os Programas com maiores e menores motricidades são C e D, res-

pectivamente; e as com maiores e menores dependências são A e C, respectivamente.  

Em teoria, a cada produto da matriz por si mesma, são obtidas as influências com graus mais 

distantes. Ou seja, no primeiro produto seria considerada a influência de um Programa em ou-

tro, via intermediação de um terceiro; no segundo produto, via a intermediação de dois Progra-

mas, e assim por diante. Normalmente a partir do 3º ou 4º produtos as hierarquias (ou seja, a 

ordem com que aparecem a motricidade e a dependência) são estabilizadas. Esse pode ser um 

critério de parada dos produtos: quando a hierarquia não mais for alterada. 

6.4.2.3. RESULTADO DAS ANÁLISES 

Os resultados, embora obtidos por operações matemáticas, não são matemáticos. Interessa a 

ordem de grandeza, e a classificação final relativa das influências (ou motricidades) e dependên-

cia das APs; e também interessam os diversos aspectos revelados pelas diferentes classificações.  

Um gráfico que permite análises relevantes é o que se apresenta na Figura 6.16. Ele relaciona os 

Programas em termos do grau de dependência e de motricidade. Em função da localização no 

gráfico algo pode ser diagnosticado com relação a dado Programa, com base na sua importância 

sistêmica, ou seja, na interação com os demais programas. 

a) Na parte superior esquerda se localizam os Programas Estruturantes, fortemente motrizes e pouco 

dependentes, que determinam o funcionamento do sistema. Caso alguns poucos Programas de-

vam ser implementados, ou se a questão é sobre quais devem ser inicialmente implementados, 

eles podem ser uma boa escolha, sob a ótica do sistema e não individualmente. Eles podem ser 

hierarquizadas pelo valor da soma das linhas da Matriz Estrutural. O programa C do exemplo tem 

esta característica. 

b) Na zona superior direita encontram-se os Programas Estratégicos por terem grande motricidade 

(influência) e serem muito dependentes. Eles têm potencial de perturbar o funcionamento normal 
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do sistema, devido às suas naturezas instáveis, pois têm muita influência, mas podem ser de difícil 

controle, por serem muito influenciáveis pelos demais Programas. Por isto, são Programas sobre 

as quais há que se adotar cautelas redobradas para que saiam conforme planejado, em conjunto 

com aqueles que os influenciam positivamente, ou os reforçam. Eles poderão ser os Programas a 

serem implementados em uma segunda fase, após os Programas Estruturantes, sempre adotan-

do-se uma visão sistêmica. Eles podem ser hierarquizados pela soma das linhas e das colunas da 

Matriz Estrutural. No exemplo, o Programa A é aquele que apresenta essa característica com mai-

or destaque. 

c) No centro se situam os Programas Reguladores, que contribuem ao funcionamento normal do sis-

tema, por serem medianamente motrizes e dependentes. Seriam a terceira opção sistêmica de 

implantação. O Programa D do exemplo apresenta esta característica. 

d) Abaixo e à direita se reúnem os Programas Indicadores que mostram os resultados de funciona-

mento do sistema, por serem pouco influentes e muito dependentes. Do ponto de vista sistêmico, 

deveriam ser aqueles a serem implementados mais adiante, quando se deseja avaliar os resulta-

dos gerais das ações implementadas. 

e) Na zona próxima à origem estão os Programas Autônomos, que pouco influem e que são pouco 

dependentes. Não são partes determinantes do futuro do sistema e devem ser implementados 

apenas se qualidades próprias assim indicarem. 
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Figura 6.16 - Classificação dos programas de ação ou das ações programáticas 
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6.5 Equações para Outorga e Cobrança pelos Usos da Água 

6.5.1 INTRODUÇÃO 

As equações para outorga e cobrança a serem adotadas são as que usualmente se empregam 

na prática das instituições com atribuições para aplicação destes instrumentos.  

6.5.2 OUTORGA 

No caso de outorga relacionada às quantidades de água aplica-se a equação de conservação de 

massa, ou de balanço hídrico, de acordo com os resultados do balanço hídrico do SAD-IPH, com 

seu módulo quantitativo. No caso de lançamentos de efluentes, ou outorga que considera a qua-

lidade de água, a equação empregada é a de concentração de cargas, também de acordo com 

os resultados do SAD-IPH, com seu módulo qualitativo. Nos casos em que existe a autodepura-

ção, ela deverá ser considerada com a formulação adequada – por exemplo, uma para a carga 

orgânica e outra para a bacteriológica. Em ambos os casos, outorgas quantitativas e qualitativas, 

deverá ser estabelecido um critério ou uma referência para atestar a possibilidade ou não de se 

outorgar adicionalmente o uso de água.  

ASPECTOS QUANTITATIVOS 

Nas outorgas que consideram os limites de retirada de água dos corpos hídricos usualmente 

adota-se uma vazão referencial de estiagem, que pode ser as vazões com permanência 90% - 

Q90% - ou 95% - Q95% -, significando que no histórico de vazões na seção fluvial, em 90% ou em 

95% do tempo elas superaram a vazão Q90% ou Q95%, respectivamente. Também se pode adotar 

a vazão mínima de estiagem em 7 dias sucessivos com 10 anos de recorrência - Q7,10 -, signifi-

cando que, probabilisticamente falando, se espera que ocorram nos 7 dias sucessivos mais críti-

cos de estiagem de um ano qualquer, uma vazão média inferior à vazão Q7,10 uma vez a cada 10 

anos, em média.  

O critério de outorga segundo a vazão referencial dita que o valor acumulado das outorgas em 

qualquer seção fluvial e a montante seja no máximo igual a um percentual especificado da vazão 

referencial, geralmente 90%. Em certos casos também estipula-se que este acumulado seja 

inferior ao percentual da vazão referencial estipulada somada a uma vazão ecológica, que deve 

ser mantida no curso de água para atender às demandas do ecossistema. o Modelo SAD-IPH, no 

seu módulo quantitativo, poderá realizar as simulações de forma a que estes limites sejam ob-

servados. 
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ASPECTOS QUALITATIVOS 

Nas outorgas que se consideram o limite de lançamentos de efluentes nos corpos hídricos a refe-

rência é o enquadramento dos corpos de água em classe de qualidade, de acordo com seus usos 

pretendidos. Este instrumento de gerenciamento de recursos hídricos estabelece uma meta de 

qualidade a ser alcançada e mantida nos corpos hídricos em sintonia com as demandas de qua-

lidade dos usos de água pretendidos. O modelo SAD-IPH, em seu módulo qualitativo, poderá 

realizar as simulações de forma a observar esta meta qualitativa. 

Existe também a outorga que adota o artifício da vazão de diluição. Esta é a vazão necessária 

para diluição dos efluentes lançados de forma que sejam diluídos até a concentração limite da 

classe em que o corpo hídrico receptor esteja enquadrado. A outorga de direito de uso da água 

para o lançamento de efluentes será dada em quantidade de água necessária para a diluição da 

carga poluente. A vazão de diluição poderá ser destinada a outros usos no corpo de água, desde 

que não lhe agreguem carga poluente adicional.  

A vazão de diluição pode ser quantificada pela equação:  
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... na qual  PoldilQ ,  é a vazão a ser outorgada para diluição da carga do poluente Pol, PoleflK ,  é a 

carga do poluente, eflQ  é a vazão do efluente e PolClim,  é a concentração limite do poluente Pol 

na classe em que o trecho do rio estiver enquadrado. O primeiro termo determina que a concen-

tração que haverá em um "bloco" definido hipoteticamente no corpo de água que será utilizado 

para diluir a carga PoleflK ,  deverá ser igual à PolClim, , o limite máximo para a concentração do 

poluente na classe em que o trecho está enquadrado.  

Como o efluente tem uma descarga eflQ  ela deve ser somada à PoldilQ ,  para que a concentração 

seja a que se requer. Quando eflQ   é muito inferior a PoldilQ ,   ele poderá ser ignorado. 

A vazão de diluição, que é considerada o uso que se faz da água do corpo hídrico para diluir a 
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carga de resíduos, deve ser calculada para cada parâmetro que caracteriza a qualidade do eflu-

ente. Como a mesma água (ou o mesmo "bloco" de água) pode ser usada para diluir todos os 

parâmetros, a vazão de diluição será a maior entre as vazões de diluição calculada para os Np 

parâmetros ou, conforme a equação seguinte (onde Sup é o operador "Supremum" ou seja que 

seleciona o maior de um grupo): 
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Esse critério tem a vantagem de se poder contabilizar a outorga de lançamentos nos mesmos 

termos, vazão utilizada, com que foi contabilizada a outorga de retirada de água. Permite que 

qualquer usuário tenha o uso que faz da água fixado em termos quantitativos, seja ele um con-

sumidor, seja um poluidor ou, como é normal, ambos. Permite que seja explicitado que a retira-

da de água, ao diminuir os volumes disponíveis, afeta, para pior, a qualidade de água, devido à 

menor diluição promovida para os resíduos. Finalmente, possibilita que a mesma vazão referen-

cial seja adotada no procedimento de outorga, seja ela destinada à retirada de água, seja ao 

lançamento de resíduos.  

A desvantagem deste critério é o reducionismo: reduz as consequências de violação das concen-

trações limites de várias substâncias poluentes a um número, com dimensão de uma vazão 

(m3/s, por exemplo), sem considerar a maior ou menor relevância ambiental, e para a saúde 

humana e ambiental, dessa violação. Ao contabilizar de forma idêntica para fins de outorga as 

retiradas de água e o lançamento de efluentes, permite que se impeça a retirada de água mes-

mo havendo disponibilidade quantitativa, devido a questões de qualidade, e vice-versa. Mesmo 

quando o efeito de retirada seja pequeno em relação à qualidade (pelo redução da vazão diluen-

te no meio hídrico), ou quando a piora de qualidade não afeta o uso quantitativo da água.   

6.5.3 COBRANÇA 

Os mecanismos e critérios atualmente adotados para a cobrança pelos usos da água em bacias 

brasileiras apresentam grande semelhança estrutural, com pequenas diferenças relacionadas a 

coeficientes setoriais ou de adequação. Também no que se refere aos preços aplicados, essas 

semelhanças prevalecem. Por essa razão, esses mecanismos serão apresentados de forma com-
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parativa, por meio de quadros com breves comentários, permitindo melhor compreensão e iden-

tificação das singularidades de cada bacia: corpos de água da dominialidade do estado do Rio de 

Janeiro, corpos de água da dominialidade federal nas bacias dos rios Paraíba do Sul, Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, e São Francisco, e corpos de água da dominialidade do estado de Rio de Ja-

neiro, nas bacias dos rios Piracicaba-Jaguari, Velhas e Araguari. 

Para avaliação dos mecanismos e critérios de cobrança a serem aplicados, os usuários são classi-

ficados em dois grupos. O primeiro, do qual fazem parte o saneamento, a aquicultura e a agro-

pecuária, as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH e a mineração, apresentam critérios próprios 

de cobrança. Critérios genéricos são aplicáveis à indústria e aos demais usos. A apresentação 

será iniciada por esses critérios genéricos e, em seguida, serão apresentadas as adaptações des-

ses aos usuários do primeiro grupo.  

6.5.4 COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO DA ÁGUA 

A cobrança pela captação, quando não houver informação sobre os volumes efetivamente cap-

tados, baseia-se simplesmente nos volumes outorgados ou declarados pelos usuários, conforme 

a equação apresentada no Quadro 6.12. 

Quadro 6.12 - Cobrança pela captação quando não houver informações sobre o 
volume captado 

Estado do RJ1 
Paraíba do 

Sul 
Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí 

Piracicaba-
Jaguari/MG e Ara-

guari/MG 

São Francisco 
e das Velhas/ 

MG2 
Doce 

 

 é o valor a ser cobrado pela captação de água (R$); 

é o volume anual de água captada (m3); 

é o Preço Público Único referente à água captada (R$/m3); 

é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera a classe de enquadra-

mento em que a seção fluvial de captação se acha enquadrada e as boas práticas de uso e conservação de 
água. 

1No estado do Rio de Janeiro o Preço Público da água é único: PPU=PPUcap=PPUcons=PPUlanç 
2Para o setor mineração a bacia do rio das Velhas optou por adotar uma redução de 50% no valor de Kcap sempre que 
a captação em uma mina tivesse por objetivo simplesmente o rebaixamento do nível freático, sob a alegação de que 
essa água não é utilizada, mas, ao contrário, disponibilizada superficialmente, objetivando o acesso à mina. Para os 
demais casos de captação do setor o abatimento seria de 75%. 

 

Havendo informação sobre o volume efetivamente usado pelo usuário, aplica-se a formulação 

apresentada no Quadro 6.13. Na aplicação dessa equação cabem as seguintes condições: 
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, =0,2, =0,8 e =0; 

, =0,2, =0,8 e =1. 

, =0, =1 e =0. 

 

Quadro 6.13 – Cobrança pela captação quando houver medição do volume anual 
captado 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capi-

vari e Jundiaí 
Piracicaba-Jaguari/MG e 

Araguari 
Doce 

Estado do RJ, São 
Francisco e das Ve-

lhas1 

 Não é prevista 

 é o valor anual a ser cobrado pela captação de água (R$); 

é o volume anual de água captada outorgado (m3); 

é o volume anual de água captada, segundo dados de medição (m3); 

 e  são os pesos atribuídos aos volumes anuais de captação outorgado e medido, respectivamente; 

 é um coeficiente que será unitário (1) quando o volume anual medido for inferior a 70% do outorgado e 

nulo nos demais casos; 

é o Preço Público Único referente à água captada (R$/m3); 

é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera o tipo de manancial, 

subterrâneo ou superficial e, nesse último caso, a classe de enquadramento em que a seção fluvial de captação 
se acha enquadrada, e as boas práticas de uso e conservação de água. 

1Na bacia do rio das Velhas é prevista a utilização desta equação unicamente para o setor de saneamento; para os 
demais setores usuários de água, não é adotada esta equação. 
No estado do Rio de Janeiro essa formulação não é adotada. 

 

A medição das vazões captadas representa uma redução no valor desta parcela como mostra a 

Figura 6.17. Um usuário que não fizesse medições iria pagar os valores apresentados na linha 

vermelha; caso realizasse medições os valores cobrados seriam representados pela linha azul. 

Mantendo as suas captações menores que a outorga, ele pagaria menos quando medisse suas 

captações. 
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Figura 6.17 – Valores unitários de cobrança pela captação com PPU = R$0,01/m3 e 

Kcap unitário 

Este mecanismo de cobrança estimula o usuário a manter seu volume captado exatamente igual 

ao outorgado, onde a cobrança unitária (por m3 de água captada) seria mínima; haveria uma 

fase inicial de incremento mais suave dos valores unitário cobrados no intervalo que se encontra 

a 30% do volume outorgado: essa seria a folga tolerada sem ônus significativo. Folgas superio-

res a 30% teriam ônus progressivos que desestimulariam tal prática. 

A Figura 6.17 mostra a racionalidade do critério de cobrança e a indução para que um usuário 

use efetivamente o valor outorgado ou solicite a revisão da outorga. No caso ilustrado a outorga 

do usuário é de 1.000 m3/ano. O PPU é R$ 0,01/m3 e supõe-se que a captação seja realizada em 

corpo hídrico no qual o Kcap = 1,0. A linha azul mostra o resultado da equação do Quadro 

6.12, em que é cobrado pelo valor outorgado e na linha vermelha o resultado da equação do 

Quadro 6.13, em que valor outorgado e efetivamente captado são considerados. Os valores co-

brados são apresentados em unidades de R$/1.000m3. 

Na equação do Quadro 6.13, se o usuário usar os 1.000 m3/ano ou mais pagará exatamente o 

PPU, igual a R$ 0,01/m3. Obviamente, caso use mais do que lhe foi outorgado, deverá com ur-

gência demandar acréscimo do valor outorgado, sob as penas da lei, não existindo incentivo 

econômico para esta adequação. Caso use menos do que o valor outorgado, ele deverá pagar o 

PPU tanto pelo valor efetivamente captado, com peso 80%, quanto pelo valor outorgado, com 

peso 20%. Isso faz com que o preço unitário da água seja crescente, quanto maior for a dife-

rença entre os valores efetivamente captados e o outorgado. A partir da situação em que a cap-
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tação efetiva é inferior em 70% da outorga, existe um acréscimo do valor cobrado dado pelo 

fator  levando o usuário a pagar preços unitários crescentes que visam a 

induzi-lo a solicitar revisão da outorga, disponibilizando a outros usuários os valores de água não 

utilizados. 

Comparado com a equação do Quadro 6.12Erro! Fonte de referência não encontrada., em que 

apenas o valor outorgado é considerado para cobrança, verifica-se que a equação do Quadro 

6.13 é mais vantajosa, desde que o usuário capte menos do que lhe é outorgado. 

Os valores de Kcap foram fixados de acordo com a classe do enquadramento do corpo de água 

onde é feita a captação, como no Quadro 6.14. No estado do Rio de Janeiro o valor é único, 

não dependendo do manancial ou da classe de enquadramento. 

Nas bacias do Paraíba do Sul, do São Francisco e do Doce,  sendo  um 

coeficiente que depende da classe de enquadramento do corpo de água da captação (como 

ocorre nas demais bacias) e  um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e con-

servação de água. Desta forma, no São Francisco existe uma explicitação da composição do 

 enquanto nas demais bacias apenas há referência à classe de enquadramento. No Paraíba 

do Sul, porém, há previsão da introdução futura de um coeficiente  visando a estimular 

as boas práticas de uso e conservação de água, por setor. Logo,  equivale a . 

Quadro 6.14 – Valores de Kcap 

Classe de uso do 
corpo de água 

 

Paraíba do Sul, Piracicaba Capivari e Jundi-
aí, Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG 

São Francisco, 
Doce, Velhas/MG 

Estado 
do RJ 

Águas subterrâneas 1,01 1,151 

0,4 

1 1,0 1,1 

2 0,9 1,0 

3 0,9 0,9 

4 0,7 0,8 
1Kcap para águas subterrâneas se aplica às águas de dominialidade estadual de Rio de Janeiro. 

Na bacia do rio das Velhas aplica-se, ainda, um coeficiente redutor de 0,5 sobre o valor a ser 



 

 

110 

cobrado ao setor mineração pela captação de água, quando o propósito for rebaixamento dos 

níveis de água subterrânea, e 0,75, nos demais casos. 

Foi proposto que futuramente na valoração desse coeficiente Kcap sejam levadas em conta as 

boas práticas de uso e conservação de água, por meio de um coeficiente . Desta forma, 

o  seria obtido por uma equação do tipo: 

        (2) 

Sendo  um coeficiente que depende da classe de enquadramento do corpo de água da 

captação e  um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação de 

água. No momento, portanto, pode-se considerar .  

6.5.5 COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA 

A cobrança da parcela do consumo de água, por sua vez, difere apenas na bacia do rio Doce, 

que não cobra esta parcela, e nas bacias do São Francisco e Velhas/MG, em razão de não serem 

consideradas as medições do volume captado, como mostra o Quadro 6.15. Nessas bacias, o 

valor de  Kcons foi proposto pela Câmara Técnica de Outorga e Cobrança/CBHSF e pelo Co-

mitê da Bacia do rio das Velhas como 1 para todos os usos a não ser irrigação, criação animal e 

aquicultura. 

A equação adotada pela bacia do rio São Francisco pressupõe que as águas são captadas em 

rios de águas de domínio da União, não demandando a proporcionalidade especificada nos de-

mais casos. 

Quadro 6.15 – Cobrança pelo consumo de água 

Bacia Formulação 

Estado do RJ  

Paraíba do Sul 
 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG 
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São Francisco e Velhas/MG  

Doce Não é cobrada esta parcela 

 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida (R$); 

 é o volume anual de água captado total, igual ao volume medido  , se houver medição, ou igual ao 

volume outorgado  , se não houver medição, em corpos d’água de domínio da União e dos estados, mais 

aqueles captados diretamente em redes de concessionárias dos sistemas de distribuição de água (m3)1; 

  é o volume anual de água captado, igual ao  ou igual ao , se não existir medição, em águas de 

domínio da União (m3); 

 ou  é o volume anual de água lançado total, em corpos hídricos de domínio dos estados, da União, 

em redes públicas de coleta de esgotos ou em sistemas de disposição no solo (m3); 

 é o Preço Público Único para o consumo de água (R$/m3). 
1 Nota: essa distinção entre águas de domínio da União e dos Estado é relevante pois nas bacias de rios federais 
apenas se cobra por água desta dominialidade e há que se diferenciar, proporcionalmente essas das estaduais. Nas 
bacias do estado do RJ e nas do Piracicaba-Jaguari, Araguari e Velhas, a formulação vale para as águas estaduais, 
incluindo as subterrâneas. 

 

6.5.6 COBRANÇA PELO LANÇAMENTO DE CARGA ORGÂNICA 

A cobrança pelo lançamento de efluentes está atrelada a estimativas da carga de Demanda Bio-

química de Oxigênio após 5 dias a 20o C (DBO), com exceção do mecanismo de cobrança do 

estado do Rio de Janeiro, onde depende apenas da vazão captada e dos coeficientes k1, k2 e 

k3. Os demais poluentes não são considerados, restringindo-se a cobrança, portanto, à carga 

orgânica apenas. Só a bacia do rio Paraíba do Sul não considera a classe do corpo de água re-

ceptor (Klanç) e apenas as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que inserem as dos rios Pira-

cicaba e Jaguari/MG e também na do Araguari/MG, consideram a eficiência de tratamento da 

carga orgânica, conforme se apresenta no Quadro 6.16. Os valores de Klanç são, em todas as 

bacias que os inserem em suas equações, iguais à unidade, sem variar com a classe de enqua-

dramento do corpo hídricos receptor.  

O KPR adotado nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Judiaí, e Piracicaba-Jaguari e Aragua-

ri/MG varia de acordo com a eficiência de remoção de DBO na estação de tratamento de DBO do 

efluente tratado, de acordo com as equações do Quadro 6.17. 

Quadro 6.16 – Cobrança pelo lançamento de carga orgânica 

Bacia Formulação 

Estado do RJ 
= 

  

Paraíba do Sul 
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São Francisco, Doce e Velhas/MG 
 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Piracicaba-
Jaguari e Velhas/MG  

 é o valor anual a ser cobrado pelo lançamento de efluentes  nos corpos hídricos (R$); 

k1: coeficiente de consumo para a atividade do usuário em questão, ou seja, a relação entre o volume consu-
mido e o volume captado pelo usuário ou o índice correspondente à parte do volume captado que não retorna 
ao manancial, a ser informado pelo usuário; 

k2: percentual do volume de efluentes tratados em relação ao volume total de efluentes produzidos ou o índice 

de cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou industrial, ou seja, a relação entre a vazão efluente 
tratada e a vazão efluente bruta, a ser informado pelo usuário; 

k3: nível de eficiência de redução de DBO5,20 (Demanda Bioquímica de Oxigênio) na Estação de Tratamento de 
Efluentes, a ser informado pelo usuário; 

 é a concentração remanescente (após tratamento, ou do efluente) de DBO no lançamento de efluentes 

(kg/m3); 

 ou  é o volume anual de água lançado, segundo dados de medição ou, na ausência desta, segundo 

dados outorgados (m3); 

 é um coeficiente que leva em consideração a classe de enquadramento do corpo hídrico onde é lançado o 

efluente; 

 ou  é o Preço Público Único  para diluição de carga orgânica (R$/m3); 

 é um coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção de carga orgânica (DBO5,20), na 

Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos (industriais e domésticos), a ser apurada por meio de amostragem 
representativa dos efluentes bruto e tratado (final) efetuada pelo usuário. 

 
Quadro 6.17 – Valores de Kpr 

Faixa de PR  

 ou não declarado ou não comprovado 1,0 

   = (31 – 0,2*PR)/15 

   = 16 – 0,16*PR 

6.5.7 COBRANÇA EM USOS ESPECÍFICOS 

Em razão das condições específicas de cada bacia, alguns usos são tratados de forma especial. 

As equações de cobrança específica serão aqui analisadas. 

A mineração de areia, que é uma atividade intensa na bacia do Paraíba do Sul, tem um trata-

mento diferenciado em relação às demais bacias, tanto para a cobrança pela captação, apresen-

tada no Quadro 6.18, quanto para a cobrança pelo consumo, que é disposta no Quadro 6.19. 

Na formulação é considerada a razão areia/polpa dragada (R), para avaliar a água captada ao se 

extrair areia do rio, e o teor de umidade da areia produzida (U), para avaliar a água consumida 

no processo. 

Pode ser considerado que nas demais bacias, além da do Paraíba do Sul, o critério para a co-

brança pela mineração de areia foi delegado ao órgão outorgante. Caso ele decida que a capta-
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ção e o consumo de água associados a esta atividade possam ser estimados por equações aná-

logas às adotadas no Paraíba do Sul, haverá convergência dos critérios. 

No estado do Rio de Janeiro foi prevista esta cobrança na lei, mas não houve regulamentação. 

Quadro 6.18 – Cobrança pela captação de água em mineração de areia 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco, Doce; Pira-

cicaba-Jaguari, Araguari, Velhas/MG, Estado RJ 

 Cobra-se pelo valor outorgado de captação de água 

 é o volume anual de areia produzido (m3); 

R é a razão de mistura da polpa dragada (relação entre o volume médio de água e o volume médio de areia na 
mistura da polpa dragada; 

é o Preço Público Único referente à água captada; 

é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera a classe de enquadra-

mento em que a seção fluvial de captação se acha enquadrada e as boas práticas de uso e conservação de 
água. 

 
 

Quadro 6.19 – Cobrança pelo consumo de água em mineração de areia 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco; 

Piracicaba-Jaguari, Araguari e Velhas/MG, Estado RJ 

 Cobra-se pelo valor outorgado de consumo de água 

 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida na mineração de areia (R$); 

 é o volume anual de areia produzido (m3); 

 é o teor de umidade da areia produzida, medida no carregamento (%); 

 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m3). 

*Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para mineração. 

Os usuários que produzem energia elétrica em Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs Cobrança 

pelo uso de água em Pequenas Centrais Hidrelétricas, nas bacias do rio Paraíba do Sul e Doce 

têm tratamento diferenciado conforme mostra o Quadro 6.20. Cobra-se não diretamente pela 

água utilizada, mas um percentual sobre o valor da energia produzida. As demais bacias preferi-

am que a legislação dispusesse sobre este pagamento, uma vez que existem divergências com 

relação ao posicionamento dos comitês e ao do Setor Elétrico. 

Quadro 6.20 – Cobrança pelo uso de água na geração de energia elétrica em 
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs 

Estado RJ, Paraíba do Sul e 
Doce 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
Piracicaba-
Jaguari/MG 

São Francis-
co 

 

Calculado de acordo com o que 
dispuser a legislação federal e 

atos normativos das autoridades 

Sem deliberação 
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competentes. 

 é o valor anual a ser cobrado pelo uso de água na geração de energia elétrica (R$); 

 é o total da energia anual efetivamente gerada pela PCH, informada pela concessionária (MWh); 

 é o valor da Tarifa Atualizada de Referência, definida anualmente por Resolução da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL (R$/MWh); 

 é um percentual definido pelos respectivos comitês a título de cobrança sobre a energia gerada, igual a 

0,75%. 

Os usuários do saneamento são também objeto de atenção especial nas bacias do Paraíba do 

Sul e São Francisco, como mostra o Quadro 6.21. Na primeira, é considerada a fração de con-

sumo do setor ( ) que, em caso de impossibilidade de aplicação da fórmula geral de consu-

mo de água, assume o valor  = 0,5. Na segunda, a bacia do São Francisco, esse mesmo 

parâmetro leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água sendo proposto ao 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no momento (Deliberação CBHSF no 40), o valor unitá-

rio (  = 1). Na bacia do Velhas, como foi mostrado no Quadro 6.13 foi adotada a equação 

de cobrança das bacias PCJ. 

Quadro 6.21 – Cobrança pelo consumo no setor de saneamento 

Bacia Formulação 

Estado RJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Piracica-
ba-Jaguari e Araguari/MG 

Mesma fórmula de consumo 

Paraíba do Sul  

São Francisco  

 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida no setor de saneamento (R$); 

 é o volume anual de água captado total, igual ao volume medido  , se houver medição, ou igual ao 

volume outorgado  , se não houver medição, mais aqueles captados diretamente em redes de concessio-

nárias dos sistemas de distribuição de água (m³); 

  é o volume anual de água captado, igual ao  ou igual ao , se não existir medição (m³); 

 é o volume anual de água lançado total, em corpos hídricos e em redes públicas de coleta de esgotos ou 

em sistemas de disposição no solo (m³); 

   é o coeficiente de consumo estimado para águas captadas pelo setor; 

 é o Preço Público Único para o consumo de água (R$/m³). 

*Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para o setor saneamen-
to. 

A transposição de águas é também objeto de atenção, com destaque para as bacias do São 

Francisco e Doce que, além de considerar a possibilidade de transposição em valor superior ao 

outorgado, pondera a cobrança pela prioridade de uso da água transposta (Kprior), conforme 

seu Plano de Recursos Hídricos. O Quadro 6.22 mostra os critérios de cobrança. O Comitê do 
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São Francisco propôs ao CNRH, para as transposições que tem por objetivo o abastecimento 

público, o valor de 0,5, para este coeficiente. 

Quadro 6.22 – Cobrança pela transposição de vazões 

Bacia Valor Cobrado 

Estado RJ 

Não especificado, embora se possa deduzir que se aplica a cobrança pela captação, 
supondo que ocorra 100% de consumo, pois a água não retorna para a bacia doado-
ra. 

Paraíba do Sul  15% valor arrecadado na bacia receptora 

Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí e Piracicaba-
Jaguari e Araguari/MG 

 

São Francisco e Ve-
lhas/MG 

Quando o valor transposto for igual ou inferior ao outorgado: 

  

Quando o valor transposto for superior ao outorgado: 

  

Doce  

 é o valor anual a ser cobrado pela alocação externa de água (R$); 

 é volume anual de água captado, segundo valores da outorga ou verificados pelo organismo outorgante, 

em processo de regularização (m3); 

 é volume anual de água captado para transposição para outras bacias, segundo dados de medição (m3); 

 é o volume anual consumido (m³); 

 é um coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d’água no qual se faz a captação; 

 é um coeficiente que leva em conta a prioridade de uso estabelecida no Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio São Francisco; foi sugerido como 0,5 pelo CTOC quando se tratar de transposição para abastecimen-
to; 

 é um coeficiente que leva em conta o efetivo retorno à bacia do rio São Francisco dos recursos arrecada-

dos com a cobrança pelos usos da água nos rios de domínio da União sendo unitário quando ocorre esse retorno 
e nulo, ao contrário; 

 e  são os pesos atribuídos aos volumes anuais de captação outorgado e medido, respectivamente; 

 é o Preço Público Único para captação (R$/m³); 

 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m³). 

A cobrança pela captação de água na irrigação, pecuária e aquicultura adota as equações apre-

sentadas previamente nos Quadro 6.12 ou Quadro 6.13, de acordo com as bacias ou existência 

de medição das vazões efetivamente captadas. No estado do Rio de Janeiro o usuário simples-

mente informa o seu coeficiente de consumo k1, e o valor de PPU é diferenciado, como será 

mostrado adiante. 

Para a cobrança do consumo de água a situação diverge um pouco entre as bacias e entre os 

usos do meio rural. Quando o uso é irrigação, todas as bacias adotam um coeficiente que 

estima o consumo de água como uma proporção da captação. Para os demais usos rurais exis-

tem diferenças: enquanto as bacias do Paraíba do Sul, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e do 
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Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG mantém a prática de usar um coeficiente para estimativa 

do valor consumido em função do captado, a bacia do rio São Francisco e Velhas/MG adotou a 

prática de estimar o consumo como a diferença entre a captação e o lançamento de efluentes. 

Desta forma, existem as seguintes situações, ilustradas no Quadro 6.23. 

Quadro 6.23 – Cobrança pelo consumo de água no meio rural 

Bacia 

Paraí-
ba do 

Sul 

Piracicaba, 
Capivari e 

Jundiaí 

Piracicaba-
Jaguari/MG 

São Francisco 

Irrigação  

Outros usos rurais   

 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida na irrigação ou nos demais usos rurais (R$); 

 é o volume anual captado em corpos hídricos, igual ao valor medido, , ou ao valor outorgado, , 

se não houver medição (m³);  

 é o coeficiente que leva em conta a parte da água utilizada que não retorna aos corpos hídricos, ou o 

consumo; 

 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m³). 

*Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para o meio rural. 

Finalmente, para o meio rural, é aplicado um abatimento do valor cobrado, notado como , 

em todas as bacias, seja para captação, seja para consumo de água, como mostra o Quadro 

6.24. Esse valor de abatimento poder variar com o método de irrigação, ou ser constante para a 

bacia, como mostra o Quadro 6.25. Nesse Quadro são também apresentados os valores de 

 que estimam o consumo de água em função da captação, onde aplicável. 

O critério mais detalhado de cobrança pelo uso da água na irrigação, adotado nas bacias do Pi-

racicaba, Capivari e Jundiaí, Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG, pode ser avaliado na Figura 

6.18. Ela mostra os montantes a serem faturados de irrigantes que sejam outorgados e captem 

efetivamente 10.000 m3/ano em uma seção enquadrada na classe 1 (Kcap = 1). Os valores a 

serem faturados pela captação, consumo e o total corrigido, depois de aplicados os coeficientes 

do Quadro 6.25, são apresentados nesta Figura 6.18. Fica evidenciado o estímulo para a ado-

ção de técnicas de irrigação mais eficientes, tanto pela menor incidência de cobrança, quanto 

pela maior área que permitem irrigar. 
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Quadro 6.24 – Cobrança pela captação e consumo de água no meio rural: setor de 
agropecuária, incluindo irrigação, e aquicultura 

Paraíba do Sul 
Piracicaba, Capi-

vari e Jundiaí 

Piracicaba e Ja-
guari e Aragua-

ri/MG 
São Francisco e Velhas/MG 

 

 é o valor anual total a ser cobrado pelo uso de água no meio rural incluindo a irrigação (R$); 

 é o valor anual a ser cobrado pela captação de água no meio rural incluindo a irrigação (R$); 

 é o valor anual total a ser cobrado pelo consumo de água no meio rural incluindo a irrigação (R$); 

 é um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água no meio rural; 

Quadro 6.25 – Valores dos coeficientes de consumo e de abatimento no meio rural 

Sistema de Irrigação 
Paraíba do Sul 

Piracicaba, Capivari e Jun-
diaí e Piracicaba-Jaguari e 

Araguari/MG 

São Francisco 
e Velhas/MG 

Doce 

       

 Gotejamento 

0,5 
0,05 

0,95 0,05 

0,8 0,025 0,025 

 Micro aspersão 0,90 0,10 

 Pivô central 0,85 0,15 

 Tubos perfurados 0,85 0,15 

 Aspersão convencional 0,75 0,25 

 Sulcos 0,60 0,40 

 Inundação ou s/informação 0,50 0,50 

Arroz 0,04 N/irrigantes: 0,10 

 

 

Figura 6.18 – Comparação entre os faturamentos em diversas técnicas de irrigação 
no PCJ 

Embora esse tema não seja explicitamente tratado nas deliberações, o lançamento de efluentes 
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no meio hídrico poderá ser cobrado do meio rural, não obstante na maior parte dos casos não 

ocorrer de forma expressiva, no que se refere às cargas orgânicas. Elas podem ocorrer no caso 

de criação de animais em confinamento, situação em que o usuário deverá solicitar outorga de 

lançamento e se aplicará a equação do Quadro 6.16. 

6.5.8 BOAS PRÁTICAS DE USO E DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA 

Em todas as bacias busca-se estimular as boas práticas de uso e conservação da água. Isto é 

recompensado, ou assim se propõe fazer nos aprimoramentos dos mecanismos de cobrança, por 

meio dos valores dos coeficientes Kcap e Krural, entre outras possibilidades. 

6.5.9 COBRANÇA TOTAL 

A Cobrança Total representa o somatório das parcelas calculadas. A exceção da bacia dos rios 

Piracicaba e Jaguari – MG, as demais multiplicam esse somatório pelo coeficiente de gestão ou 

 que leva em conta o efetivo retorno à bacia dos recursos arrecadados pela cobrança dos 

usos da água, sendo de valor unitário ou nulo, conforme mostra o Quadro 6.26. 

 

 

Quadro 6.26 – Cobrança total 

Bacia Formulação 

Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
Doce, Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG 

 

São Francisco e Velhas/MG  
 

6.5.10 PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS 

Os preços públicos unitários, ou preços unitários básicos, como são chamados em São Paulo, são 

apresentados no Quadro 6.27. 

Quadro 6.27 – Preços Básicos para cobrança pelo uso de água 

Tipo de uso PPU 

U
n

id
a

d
e

 

Valor (R$) 

Estado 
RJ 

Paraíba 
do Sul 

Piracicaba, 
Capivari e 

Jundiaí e Pira-
cicaba-

Jaguari/MG 

São 
Francisco 

e Ve-
lhas/ MG 

Doce1 
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Tipo de uso PPU 

U
n

id
a

d
e

 

Valor (R$) 

Estado 
RJ 

Paraíba 
do Sul 

Piracicaba, 
Capivari e 

Jundiaí e Pira-
cicaba-

Jaguari/MG 

São 
Francisco 

e Ve-
lhas/ MG 

Doce1 

Captação de água 
subterrânea2 

 
m3 

0,02 

--- 0,01152 0,012 - 

Captação de água 
superficial 

 
m3 

0,01 0,01 0,01 0,03 

Consumo de água 
bruta 

 m3 
0,02 0,02 0,02 - 

Lançamento de 
carga orgânica 

 
kg 

0,07 0,10 0,07 0,16 

Transposição de 
bacia 

 
m3 

--- 0,015 Variável 0,40 

1 Válidos a partir de 2015.  
2 Apenas águas de domínio estadual. 

Verifica-se que o fato de não se cobrar pelo consumo de água na bacia do rio Doce determinou 

o aumento dos Preços Públicos Unitários das demais parcelas. Com isto, o mecanismo de co-

brança desta bacia é simplificado sem que isso determine a redução do faturamento. 

O que foi apresentado ratifica o comentário inicial: apesar de algumas diferenciações, existem 

grandes similaridades nos mecanismos de cobrança adotados no país. É de se esperar que as 

bacias do Paraíba do Sul, e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com seus mecanismos já consolida-

dos, busquem gradualmente o aperfeiçoamento, pela introdução de outros parâmetros que ca-

racterizem os lançamentos, por tratamentos mais específicos para o meio rural, e pelo uso de 

abatimentos do valor cobrado aos usuários que promovam a conservação das águas e do meio 

ambiente. 
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7 PROPOSTA DE INFORMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

7.1 Introdução 

Na elaboração de Planos de Bacia no Brasil, a forma e a intensidade de participação da socieda-

de têm sido variáveis que apresentam uma grande variabilidade e uma complexidade elevada 

para serem obtidas no patamar desejado pelo Comitê e pelo órgão gestor. 

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

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

informar e também buscar complementação dos estudos, pois a sociedade irá aportar novas 

informações, podendo inclusive complementar o diagnóstico, além de opinar sobre os usos futu-

ros das águas da bacia e indicar, inclusive, possíveis compromissos com as metas a serem esta-

belecidas no Plano. 

Em alguns casos, a falta de interesse da sociedade na gestão integrada dos recursos hídricos e a 

falta de capacidade do Comitê em mobilizar os setores representados coloca em dúvida a lógica 

do sistema participativo e descentralizado e a própria representatividade dos membros do cole-

giado. 

No caso específico do Comitê Camaquã, o histórico da região em processos de gestão indica 

uma maior probabilidade de sucesso destes processos participativos. Além do Comitê, existem as 

experiências do CIDERCA, AUD, APUAVA e dos consórcios intermunicipais, que reúnem os pode-

res executivos municipais. Pelas entrevistas realizadas na fase da proposta, verifica-se que o 

Comitê encontra-se mobilizado para a realização do Plano e claramente divide o seu processo de 

mobilização e a discussão sobre conflitos entre a parte alta e a parte baixa, sendo que as estru-

turas de comunicação entre os diversos atores são perfeitamente identificáveis.  

Dos cinco princípios que nortearão a execução do Plano, quatro exigirão que o processo de mo-

bilização seja realizado com eficácia, sendo necessário adotar-se um processo de meta-avaliação 

e monitoramento para que sejam possíveis ações de correção da presente proposta de informa-

ção, mobilização e participação social. 
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 Princípio da participação: a Gestão de Recursos Hídricos deve induzir e ser realizada através da 

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

aos interesses dos atores sociais; 

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

Gestão de Recursos Hídricos deve ser descentralizada nas menores unidades que for possível; 

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

deverão ser levadas aos âmbitos mais amplos; 

 Princípio da subsidiariedade: as decisões em âmbitos mais restritos devem ser sintonizadas e 

articuladas com as de âmbito mais amplos, em um processo que se inicia localmente e se encerra no 

âmbito de toda nação. O interesse coletivo deverá sempre preponderar sobre os de ordem individual, e os 

últimos deverão se submeter aos primeiros; 

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

em todas as suas interpretações - ambiental, que envolve efeitos de longo prazo sobre o capital natural, e 

financeira, que envolve consequências de curto prazo sobre o capital financeiro. Pelo seu caráter 

essencialmente técnico, é o único que não exige uma participação social efetiva para ser aplicado.  

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

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

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

termos de elaboração do PDRHC propriamente dito, ao longo de todas as Etapas (Etapa A – 

Diagnóstico Circunstancial e Prognóstico, ETAPA B – Cenários Futuros para gestão e Etapa C – 

Plano de Ações para Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Camaquã).  

A bacia do Camaquã também é dividida em três regiões, alta, média e baixa, de acordo com o 

quadro a seguir. Essa identidade deverá ser avaliada no começo do trabalho de mobilização para 

entender o seu impacto sobre a identidade e a geração de conflitos dentre as regiões. 
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Quadro 7.1 - Divisão da BH Camaquã para mobilização da sociedade no processo de 
elaboração do Plano 

Região 
da Bacia 

Municípios 
Nº de 

Municípios 

Alto 
Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, Santa Margarida do 

Sul, Santana de Boa Vista, São Gabriel, Pinheiro Machado e Piratini. 
10 

Médio Amaral Ferrador, Cachoeira do Sul, Canguçu, Dom Feliciano e Encruzilhada do Sul. 5 

Baixo 

Arambaré, Arroio do Padre, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro 

Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Pelotas, São Jerônimo, São Lourenço do Sul, Senti-
nela do Sul, Tapes e Turuçu. 

14 

Os Termos de Referência são claros em relação aos papeis dos diferentes atores institucionais 

nesse processo: a mobilização e a participação social serão conduzidas pelo Comitê, cabendo à 

Proponente dar suporte operacional ao processo e à SEMA, através do DRH e da FEPAM, a su-

pervisão. 

 

Figura 7.1 – Organograma Operacional. 

Essa concepção é muito favorável ao processo e representa uma evolução em relação a outros 

Planos de Bacia, onde a responsabilidade era, erradamente, concentrada na Consultora, que é 

um elemento estranho à gestão da bacia. 

A estratégia de mobilização social proposta visa à valorização do CBH como principal ente do 

sistema de gestão na interlocução com a sociedade. A elaboração dos Planos de Bacia se consti-

tui em processos privilegiados de conhecimento e de discussão das principais questões que en-

volvem os recursos hídricos na bacia, especialmente, para os membros do comitê. 

No decorrer das visitas institucionais, reuniões, oficinas e consultas públicas, será priorizada a 

participação e o envolvimento direto dos representantes do Comitê, como forma de aprofundar 

sua compreensão sobre a realidade vivenciada, repassando informações, dados e análises sobre 

os diferentes aspectos que irão constituir o Plano, capacitando-os gradativamente no processo, 

inclusive, para exercerem a principal atribuição dos membros de um comitê que é aprovar, de 

forma consciente, o Plano da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã.  
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A estratégia de mobilização irá procurar valorizar os representantes do Comitê, quer seja através 

de capacitação em processo, descrita acima, assim como buscando sensibilizá-los e habilitá-los 

para atuarem como interlocutores junto as suas bases em todas as Etapas de elaboração do 

Plano de modo a: 

 Apoiar e executar junto com os mobilizadores de campo, a divulgação, a articulação e a mobilização 

dos diferentes segmentos e categorias que compõem o Comitê e que devem participar do processo; 

 Identificar questões estratégicas em relação aos recursos hídricos em cada uma das regiões (alto, 

médio e baixo Camaquã);   

 Promover discussões e a disseminação de informações junto às suas bases locais, regionais ou 

setoriais, consolidando desta forma sua representatividade; 

  Analisar documentos e propor correções, complementações e adequações necessárias.    

Os membros do Comitê serão estimulados a se fazerem presentes e participar de forma efetiva 

nas oficinas temáticas e consultas públicas, a aprofundar sua relação com os setores que repre-

sentam e intensificar a articulação com a sociedade da bacia durante todo o processo.  

Por outro lado, o protagonismo do Comitê deve ser potencializado a partir de um planejamento 

específico desta ação de mobilização e disseminação das informações. A Gama atuará como 

estimuladora e apoiadora do processo de mobilização social junto ao Comitê, para que este fun-

cione como interlocutor junto à sociedade da bacia, e como canal de comunicação e envolvimen-

to social. As contribuições possíveis da Gama nesse processo são: 

 Propor uma estratégia geral para desenvolvimento do processo de mobilização social; 

 Fornecer informações técnicas para decisões e negociações a serem realizadas pelos membros do 

colegiado durante o processo de planejamento; 

 Desenvolver metodologia de elaboração do Plano da Bacia de forma a contribuir para capacitação 

dos membros do Comitê no desempenho de suas atribuições, em especial, em relação à aprovação do 

Plano de Bacia Hidrográfica do rio Camaquã; 

 Fornecer suporte técnico e indicar estratégias de mobilização para ampliar a interlocução do Comitê 

com os segmentos representados e a sociedade da bacia; 

 Fornecer métodos e instrumentos de comunicação social para fins de mobilização; 
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 Executar as atividades de mobilização previstas neste plano de ação junto aos atores da bacia 

através de uma equipe de mobilizadores sociais; e 

 Executar uma avaliação do processo de mobilização e comunicação realizado. 

O processo de mobilização social foi estruturado para garantir a participação e articulação entre 

as diferentes Etapas de elaboração do Plano, sendo desenvolvido para garantir uma participação 

contínua e gradativamente mais efetiva na medida em que cada uma das Etapas do processo de 

elaboração do Plano for sendo realizada. 

A participação social na elaboração do plano dar-se-á tanto por meio de atividades presenciais – 

reuniões plenárias promovidas pelo CBH Camaquã, oficinas temáticas e consultas públicas – 

quanto utilizando estratégias de contribuições à distância, como o preenchimento de formulário 

ou questionários. Será também criado um grupo no Facebook para facilitar a divulgação de notí-

cias que permitam o acompanhamento da elaboração do Plano de forma quase que simultânea 

e simplificada. Essas estratégias já foram adotadas em outros planos com graus de sucesso vari-

ados. 

O esquema original de mobilização é apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 7.2 - Esquema geral da Contratada para elaboração do PRHC 

Etapa Mobilização a Campo Oficinas Consultas Públicas Plenária do CBH 

A 

Ampliar e consolidar o 
levantamento das entida-
des e atores sociais rele-
vantes p/ gestão de re-

cursos hídricos e mobilizar 
as entidades visitadas p/ 

participação das oficinas e 
consulta pública na elabo-

ração do PRHC 

Realizar 3 Oficinas, 
uma em cada região de 

mobilização da bacia 
(alto, médio e baixo 

Camaquã), para subsi-
diar o diagnóstico cir-

cunstancial. 

Realizar uma consulta a 
em município da bacia, 

a ser indicado pelo 
Comitê, para apresen-
tar, discutir e coletar 
proposições para o 

diagnóstico circunstan-
cial. 

 Apresentar o estágio 
dos estudos em reu-
niões ordinárias do 
Comitê que ocorre-
rem no período de 

elaboração da Etapa 
A 

B 

Mobilizar as entidades 
visitadas p/ participação 
nas oficinas e consulta 
pública, aplicação de 

questionário para coleta 
de proposições para pro-
posta de enquadramento 

Realizar 3 Oficinas 
Regionais para subsidi-

ar os cenários para 
proposta de Enquadra-

mento  

Realizar uma consulta a 
em município da bacia, 

a ser indicado pelo 
Comitê, p/ apresentar e 
discutir e coletar propo-
sições p/ a proposta de 

Enquadramento. 

Apresentar o estágio 
dos estudos em reu-
niões ordinárias do 
Comitê que ocorre-
rem no período de 

elaboração da Etapa 
A 

C 

Mobilizar as entidades 
visitadas p/ participação 
na consulta pública; apli-
cação de questionário p/ 
subsidio a elaboração do 
Plano de Ações e possí-
veis compromissos c/ as 
metas a serem definidas 

Realizar 03 Oficinas 
Regionais para subsidi-
ar o estabelecimento de 
prioridades e possíveis 
compromissos com as 
metas a serem defini-

das. 

Realizar uma consulta a 
em município da bacia, 

a ser indicado pelo 
Comitê, para apresen-
tar e discutir e coletar 

proposições para o 
Plano de Ações da 

Bacia. 

Apresentar ao Comitê 
p/ aprovação a pro-
posta de Enquadra-
mento e o Plano de 
Ações, bem como 

metodologia e valores 
p/ Cobrança pelo uso 
da água e critérios 

para outorga. 
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7.2 Revisão da Proposta 

A proposta apresentada pela Gama previa a realização de ações preliminares, como o Levanta-

mento dos atores e a mobilização de campo, ações executivas, como audiências públicas, ofici-

nas e estratégias de comunicação social, e ações de comunicação específica, na forma de apre-

sentação à plenária do Comitê da proposta de enquadramento e do plano de ações. 

Entre a conclusão do processo licitatório e o início do projeto, houve a eleição de uma nova 

composição do Comitê e uma nova localização institucional de atores geograficamente dispersos 

ao longo do território. Essa condição constitui-se em uma oportunidade valiosa para a elabora-

ção do Plano, uma vez que essa nova gestão já inicia no âmbito da elaboração deste instrumen-

to de gestão e deve colocar nele suas expectativas e visões. Mas quais seriam esses ideais? Co-

mo pretende esse colegiado atuar na mobilização? Quais são as fortalezas e as fraquezas do 

novo arranjo? 

Por isso, apresenta-se uma nova proposta de atuação na mobilização social e no fluxo de infor-

mações da elaboração do Plano de Bacia. 

7.2.1 OFICINA DE IMERSÃO COM O COMITÊ 

Propõe-se que a atividade inicial do Plano de informação, mobilização e participação social seja 

uma oficina de imersão, da qual participarão os membros do Comitê e representantes do DRH e 

da FEPAM, além de técnicos da Consultora. Outros participantes somente serão aceitos por indi-

cação formal do Comitê, mas o número de pessoas da oficina não deve ultrapassar, de forma 

ideal, o número total de 50. Como são 36 membros do Comitê, considerando-se que o DRH e a 

SEMA indiquem dois participantes cada e mais cinco técnicos da Consultora, seriam 45 partici-

pantes no total. Assim, haveria uma folga de cinco participantes.   

Essa oficina de imersão terá como objetivo nivelar o entendimento dos participantes sobre o 

processo de elaboração do Plano, a necessidade de efetiva mobilização do Comitê, as estratégias 

que podem ser utilizadas em cada caso e em cada região da bacia, os atores que podem, efeti-

vamente, serem acionados, a identificação dos possíveis mobilizadores de campo, as especifici-

dades de cada região, entre outros temas.  

A oficina terá duração de cinco turnos, iniciando-se na manhã de um dia, estendendo-se pela 
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tarde e noite e manhã e tarde do segundo dia. Propõe-se a utilização da metodologia ZOPP, 

desenvolvida pela GTZ. Essa metodologia é adequada para situações nas quais há um desnive-

lamento conceitual entre os participantes, pois proporciona oportunidades de discussão perma-

nente entre os membros.  

Como resultado da oficina, espera-se obter um planejamento detalhado do processo de mobili-

zação, com a identificação clara das responsabilidades, dos prazos e dos custos envolvidos. Esse 

planejamento permitirá a estruturação de um processo de monitoramento e avaliação da mobili-

zação e da divulgação das informações.  

A realização desta oficina deve ocorrer em data a ser marcada, no segundo semestre de 2014, 

sendo que a Consultora providenciará alojamento e alimentação para os membros do Comitê. É 

importante destacar que a oficina necessita de isolamento, razão pela qual não deverá ocorrer o 

deslocamento dos participantes entre os dois dias da oficina.  

7.2.2 COMPLEMENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS ATORES SOCIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMA-

QUÃ 

O levantamento complementar dos atores de interesse para a elaboração do Plano - além da-

quele já elaborado neste relatório - será obtido na oficina de imersão, sendo resultado da discus-

são entre os participantes e negociação das indicações que devem ser consideradas para a am-

pliação e consolidação deste rol. Com isso, haverá uma antecipação em relação à proposta, que 

previa a consolidação desta durante a mobilização de campo da Etapa A.  

Durante a elaboração do Diagnóstico serão realizados contatos com instituições públicas, entida-

des da sociedade civil e do setor privado, que atuam na bacia com objetivo de mapear e ampliar 

o conjunto de atores sociais envolvidos, coletar informações sobre sua atuação, sua visão da 

problemática dos recursos hídricos e, inclusive, levantar e/ou atualizar dados técnicos. Os conta-

tos e as visitas institucionais possibilitarão ainda, identificar as lideranças de setores representa-

tivos e que sejam potenciais parceiros no processo de planejamento e gestão dos recursos hídri-

cos da bacia hidrográfica.  

7.2.3 MOBILIZAÇÃO DE CAMPO 

Para realizar a mobilização de campo, a proposta previa a atuação de um coordenador e quatro 

mobilizadores de campo. A partir da oficina, esse número poderá ser modificado, mas deve man-

ter no mínimo um mobilizador em cada uma das três regiões para mobilização: alto, médio e 

baixo Rio Camaquã, visto que a mesma já é utilizada para as discussões do Comitê. 
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A equipe de mobilizadores será constituída por um coordenador geral de mobilização e mobiliza-

dores de campo com vivência na bacia do rio Camaquã, em especial sobre seus processos orga-

nizativos, com conhecimento da área ambiental e de recursos hídricos. 

Os mobilizadores de campo deverão ser moradores dos municípios que compõe o alto, médio e 

baixo Camaquã, ter experiência em processos organizativos e/ou de mobilização social e prefe-

rencialmente atuação na área de meio ambiente ou recursos hídricos.  

A coordenação geral terá como atribuições:  

 Conduzir o processo de seleção e capacitação dos mobilizadores de campo implementando 

atividades de mobilização, em estreita articulação com a coordenação técnica; 

 Orientar as equipes de mobilização quanto à interface com o CBH, instituições públicas, entidades 

da sociedade civil, segmentos usuários, movimentos sociais e sociedade da bacia;  

 Elaborar relatório contendo a sistematização das informações oriundas dos contatos institucionais na 

Bacia para ser incorporado ao diagnóstico circunstancial, a proposta de enquadramento dos corpos d’água 

e ao Plano de Ação e repassar para coordenação técnica; 

 Participar de reuniões de acompanhamento dos trabalhos, quando se fizer necessário; 

 Realizar a moderação de reuniões, oficinas e consultas públicas e elaborar os relatórios. 

 Realizar a avaliação do processo de mobilização e comunicação social. 

Os mobilizadores de campo terão como principais atribuições: 

 Participar da capacitação inicial e definir com a coordenação de mobilização da Bacia o seu plano de 

ação; 

 Apoiar o Comitê de Bacia na realização dos contatos e das visitas institucionais da sociedade nos 

municípios da bacia; 

 Realizar entrevistas e coleta de informações para suporte às atividades e produtos previstos no 

Termo de Referência; 

 Sistematizar as informações coletadas nos formulários e questionários críticos-propositivos e enviá-

los a coordenação geral de mobilização para elaboração do diagnóstico institucional/organizacional da 

Bacia e demais relatórios; 
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 Organizar a mala direta com contatos institucionais e entidades para envio de correspondências; 

 Identificar e sistematizar uma base de informações sobre os meios de comunicação existentes na 

região; 

 Identificar as lideranças de setores representativos e que sejam potenciais parceiros no processo de 

planejamento e gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica em estudo. 

 Apoiar a organização e a realização das Oficinas e Consultas Públicas; 

 Distribuir material informativo sobre o Plano, e sobre todos os eventos que estão relacionados 

(cartazes, folder); 

 Mobilizar as entidades contatadas para participação nas Oficinas e Consultas Públicas e no envio de 

contribuições à distância, quando for necessário;  

 Apoiar a realização das Oficinas e Consultas Públicas (recepção, credenciamento, apoio na plenária 

e no registro da reunião); 

Mantem-se a proposta de participação dos mobilizadores de um Curso de Contextualização jun-

tamente com os demais técnicos da Proponente, sendo que, além dos temas exigidos no Termo 

de Referência, haverá um momento de planejamento da estratégia e abordagem dos mobiliza-

dores em campo, nas visitas de sensibilização e a definição de plano de ação detalhado. Para 

isso, o produto da oficina de imersão passa a ser o documento balizador do plano de ação. 

O curso terá carga horária de 16 (dezesseis) horas e seu objetivo é a disseminação do conheci-

mento sobre o processo de construção do Plano de Bacia do rio Camaquã. Os técnicos envolvi-

dos neste trabalho, bem como os mobilizadores sociais terão a oportunidade de conhecer o Sis-

tema Estadual de Recursos Hídricos, a Região Hidrográfica e o Comitê Camaquã, compreenden-

do o processo de gestão e a importância da participação da comunidade na construção do Plano 

de Bacia. Este conteúdo será trabalhado no primeiro dia. No segundo dia, com participação prio-

ritária do coordenador de mobilização e equipe mobilizadores sociais, será o momento de conso-

lidação da estratégia de mobilização social na bacia com o detalhamento e elaboração do res-

pectivo plano de ação dos mobilizadores. 

Mantem-se a proposta da realização de uma segunda capacitação de dois dias, em formato de 

oficina de trabalho, que será ministrada pela Gama com objetivo de contextualizar e envolver os 

membros do CBH Camaquã, no processo de elaboração do Plano da Bacia, se assim o Comitê 
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entender ser necessário. Uma proposta inicial para o primeiro dia compreenderá temas tais co-

mo: Sistema Estadual de Recursos Hídricos, a Região Hidrográfica e suas especificidades, o Co-

mitê Camaquã e seu estágio atual, as etapas de elaboração do Plano da Bacia, conteúdo e me-

todologia de mobilização e participação social propostas. No segundo dia, os participantes-

membros do Comitê de Bacia, juntamente com a equipe de mobilizadores da Gama, confirmaria 

seu plano de ação para protagonizar a mobilização e a participação social no processo de elabo-

ração de seu Plano de Bacia. 

A Gama elaborará e disponibilizará uma apostila de apoio técnico aos membros do Comitê e 

mobilizadores contendo a legislação pertinente, informações básicas sobre a bacia, em especial 

sobre o seu Comitê, textos base sobre mobilização social, estratégia geral de elaboração deste 

Plano, modelos de formulários para o levantamento de informações para contribuições da socie-

dade, entre outros. Essa apostila deverá ser disponibilizada na segunda semana de outubro. 

Considerando-se a avaliação da atuação do Comitê e dos diferentes colegiados atuantes na regi-

ão, a atuação junto às instituições públicas e entidades da sociedade que, direta ou indiretamen-

te, se relacionam com os recursos hídricos, em todos os municípios da bacia hidrográfica, pode 

ser desnecessária ou ser reduzida a uma atuação específica do Comitê, o que poderá ser avalia-

do na oficina de imersão. 

A atuação dos mobilizadores de campo poderá ser direcionada às instituições e pessoas que 

tenham sido listadas na atividade anterior ou, se necessário, no apoio às ações do Comitê.   

A necessidade de aplicação do questionário específico por segmento (poder público, sociedade 

civil e usuários da água) será determinada na oficina de imersão. Se necessário, esse questioná-

rio deve permitir cadastrar a instituição ou entidade para compor um banco de dados para a 

mobilização, verificar a percepção dos entrevistados sobre os principais problemas hídricos da 

bacia, participação, mobilização, comunicação social, educação ambiental, caracterização dos 

conflitos socioambientais, aspectos culturais e econômicos nos municípios da bacia.  

A consulta à distância, será outro instrumento para garantir participação e se efetivará a partir 

do envio/entrega de formulários às instituições identificadas como relevantes durante o diagnós-

tico inicial bem como os agregados no decorrer do processo de mobilização com o objetivo de 

coletar informações, críticas e proposições, com um prazo definido para o retorno, de modo a 

possibilitar a participação da sociedade em todas as etapas do Plano. Portanto, a proposta inicial 

é de se utilizar formulários para cada uma das Etapas do plano. 
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Quadro 7.3 - Formulários a serem utilizados ao longo dos estudos 

Etapa Informações do Formulário 

Etapa A 
Informações sobre os recursos hídricos da bacia: usos, pontos críticos, problemas e/ou con-

flitos, suas causas e efeitos, envolvidos e sugestões de possíveis alternativas para superação 

Etapa B Proposições voltadas para as visões de futuro: “a bacia que queremos” 

Etapa C 
Sugestões de diretrizes, metas e programas de ação para o Plano de Ações e de possíveis 

compromissos institucionais 

Ressalte-se que, para cada Etapa deverá ser produzido um documento síntese que auxilie na 

orientação da reflexão pelas instituições/entidades/representantes setoriais. 

Sabe-se, no entanto, que o índice de respostas que retornam espontaneamente nesses proces-

sos é muito baixo. Assim, a eficácia desta estratégia está diretamente ligada à ação do Comitê 

em relação à cobrança do preenchimento dos instrumentos e seu correto encaminhamento. 

Os resultados dos questionários serão sistematizados no âmbito da bacia hidrográfica de forma a 

caracterizar a atuação institucional e das entidades da sociedade civil na bacia hidrográfica, o 

conhecimento da realidade socioambiental, inclusive dos conflitos existentes, a representativida-

de e a atuação do comitê, e ainda a percepção dos entrevistados sobre participação, mobiliza-

ção, comunicação social e educação ambiental que serão inseridos no respectivo relatório, e 

encaminhado aos diversos especialistas envolvidos na elaboração dos produtos. 

Neste contato inicial será distribuído um folder que trará informações sobre o que é o PDRHC e 

como participar do processo de sua elaboração, que será um dos instrumentos de comunicação 

social.  

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

na Etapa A, nas oficinas e nas Consultas Públicas das Etapas B e C. É importante que os mobili-

zadores realizem reuniões prévias às audiências públicas, levantando questionamentos que po-

dem ser levados, de forma sistematizada, às audiências públicas. Os mobilizadores também de-

vem retirar dúvidas dos atores sobre questões do Plano e para isso devem ser recapacitados e 

atualizados sempre que necessário. 

Na construção do Plano de Bacia da RH VIII, no Rio de Janeiro, foram estruturadas rodas de 

conversa para atender às necessidades e demandas das populações rurais e urbanas dispersas. 

Essas rodas permitiram uma participação mais organizada da sociedade, com redução de falhas 

de comunicação observadas nas etapas iniciais do processo do Plano e de manifestações fora do 
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contexto do Plano nas audiências públicas, que, por sua vez, comprometeram a discussão de 

pontos de real interesse para a gestão integrada dos recursos hídricos. As rodas de conversa 

foram coordenadas por mobilizadores selecionados na própria bacia.  

7.2.4 OFICINAS DE DIAGNÓSTICO 

Após a realização da oficina de imersão, a Consultora organizará, com orientação do Comitê e 

em cada região da bacia (alto, médio e baixo Rio Camaquã), uma oficina para garantir a partici-

pação dos atores sociais de cada região neste processo. Essa oficina corresponde à Etapa A. 

A realização de Oficinas Regionais visa garantir uma maior participação social no processo de 

elaboração do Plano da Bacia, pois se caracterizam como espaço ideal para que os participantes 

apresentem e discutam suas visões sobre a especificidade da realidade regional na bacia hidro-

gráfica, agregando contribuições para subsidiar a elaboração do Diagnóstico. Os locais e datas 

para realização das oficinas deverão ser apontados pelo Comitê, quando do planejamento inicial 

das atividades para elaboração do Plano da Bacia.  

Nestas oficinas serão convidadas pelo Comitê representações dos setores produtivos, dos pode-

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

pativo (DRP), seja obtida a opinião da população da bacia sobre as forças, fraquezas, oportuni-

dades e ameaças para o uso e conservação dos recursos hídricos na bacia. Espera-se que os 

conflitos atuais, passados e potenciais sejam identificados nestes encontros, permitindo a sua 

focalização nas etapas posteriores.  

Para a construção do DRP será utilizado o método de visualização, por intermédio da utilização 

de tarjetas, o que possibilita coletar as contribuições e garantir a participação de todos os pre-

sentes a partir do levantamento das forças e as fraquezas ou ameaças que caracterizam os re-

cursos hídricos na bacia do rio Camaquã. 

Após o levantamento dos aspectos que caracterizam a bacia, sob o ponto de vista dos partici-

pantes, se procede ao agrupamento por categorias de problemas identificados (Ex: ambientais, 

institucionais, disponibilidade hídrica, modelo de desenvolvimento, organização social, etc...) 

propondo que os participantes se subdividam em grupos com o objetivo de analisar cada um dos 

temas, identificando onde e porque ocorrem os problemas, os atores envolvidos e o grau de 

importância de cada um na solução dos mesmos. Na sequência, as observações e proposições 

oriundas dos grupos de trabalho serão apresentadas e debatidas em plenário, buscando assim 
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possibilitar uma visão geral de todos os temas. 

Os resultados serão sistematizados e analisados para compor o Diagnóstico Circunstancial a ser 

apresentado na primeira consulta pública ao fim da Etapa A. 

7.2.5 OFICINAS DE ENQUADRAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO 

Na Etapa B, as oficinas ocorrerão nos mesmos moldes das oficinas de diagnóstico, de forma 

participativa, porém com objetivo diferente. Nesta Etapa pretende-se identificar os usos futuros 

para a água da bacia do Rio Camaquã na visão dos envolvidos, ou seja, “os rios que a socie-

dade deseja ter”.  

Ocorrerão 3 oficinas, uma em cada região (alto, médio e baixo) da bacia do rio Camaquã e a 

prioridade para mobilização serão os membros do Comitê e demais atores sociais mobilizados na 

Etapa A. A forma de realização e mobilização para a oficina considerarão o que foi observado na 

oficina anterior. Aspectos como horário, local, infraestrutura disponibilizada, apoio necessário à 

participação e até elementos como luminosidade da sala e qualidade sonora do equipamento 

utilizado devem ser considerados nessa avaliação.  

A Contratada utilizará uma metodologia própria para discussão e subsídio de elaboração das 

propostas de Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Camaquã, em termos qualitativo e 

quantitativo. O resultado será avaliado pelos consultores da Contratada que apresentarão uma 

proposta de Enquadramento balizada nos estudos técnicos e no resultado destas Oficinas. Estas 

oficinas serão divididas em dois momentos. No primeiro será realizada uma apresentação do que 

é Enquadramento Qualitativo, a base legal, as classes de qualidade, os usos de água e a relação 

dos usos com as classes. Na sequência os participantes farão uma reflexão para responder a 

seguinte pergunta: qual a qualidade ideal das águas para o pleno desenvolvimento do 

conjunto das atividades na bacia? (atividades econômicas, de uso de água, como abasteci-

mento público, animal, lazer, e preservação).  

Em seguida os participantes serão divididos em grupos por trechos da bacia e receberão um 

mapa, onde todos os rios estão da mesma cor, ou seja, sem indicação de classe pré-

determinada, porém, constando as informações disponíveis sobre os usos da água em cada tre-

cho que deverão colorir conforme as classes e uma tabela ilustrativa que irá relacionar os usos e 

classes correspondentes. Esta tabela será baseada na Resolução 357/05 do CONAMA. Dando 

sequência, os grupos deverão apresentar os resultados, justificando os resultados. Este mapa 
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representará “os rios (e a lagoa) que deveríamos ter”. 

Na sequência será apresentada a situação atual do(s) rio(s) e da Lagoa dos Patos, ilustrada com 

um mapa resultante dos estudos do diagnóstico da bacia. Os participantes deverão analisar as 

informações cedidas e comparar com o que tinham proposto inicialmente, analisando se é viável 

manter a classificação sugerida ou gerar uma nova classificação, para chegar nos “rios que 

podemos ter”. Este exercício visa colher dos participantes a manifestação de vontade quanto 

aos usos futuros da água da bacia. Após a conclusão dos exercícios os grupos deverão apresen-

tar e justificar sua decisão. 

Os resultados serão sistematizados e analisados para proposta de Enquadramento a ser apre-

sentada na segunda consulta pública ao fim da Etapa B. 

7.2.6 OFICINAS DO PLANO DE AÇÃO 

Na Etapa C, as oficinas ocorrerão nos mesmos moldes das oficinas de diagnóstico e do prognós-

tico, com o objetivo de identificar programas, projetos e ações prioritárias e os possíveis com-

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

Propõe-se manter as 03 (três) Oficinas Regionais (alto, médio e baixo Camaquã). As oficinas 

deverão ser precedidas de reuniões entre os membros do Comitê e os respectivos setores que 

representam, visando avaliar e identificar prioridades e compromissos que possam ser assumi-

dos no âmbito setorial e regional para a efetividade do Plano. A partir de um “rol” de programas, 

projetos e intervenções identificados como necessários pela Gama, os participantes dessas reu-

niões irão destacar as prioridades setoriais/regionais e a predisposição em relação a possíveis 

compromissos (das instituições públicas, da sociedade civil e dos usuários) a serem estabelecidos 

em relação às metas, programas e ações do Plano da bacia. 

A Consultora deve acompanhar a mobilização para evitar um desbalanceamento do Plano, ga-

rantindo a expressão de todos os setores envolvidos. Os mobilizadores podem ser acionados 

para apoio dessa atuação do Comitê. Nestas Oficinas Regionais serão também apresentadas e 

discutidas as propostas relacionadas ao que aqui é denominado como Enquadramento Quantita-

tivo. A informação básica para esta discussão são os níveis de garantia com que os usuários de 

água serão supridos em diversos cenários e suas cenas. Nos casos em que seja necessário o 

aumento da garantia suas possíveis alternativas serão consideradas, incluindo: pelo lado da ofer-

ta, o aumento das disponibilidades de água por meio de construção de reservatórios ou de ca-
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nais de transferência de água. Pelo lado da demanda existe a alternativa de aumento da eficiên-

cia de uso de água, mantendo-se os mesmos usos, ou a simples redução do uso, por meio de 

restrições à renovação das outorgas de direitos de uso. 

Os resultados das reuniões setoriais serão apresentados para discussão nas oficinas regionais, 

indicando contradições, conflitos de interesses, possibilidades de agregação e complementação 

entre os compromissos apresentados em relação às metas, programas e projetos.  

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

para identificar, inclusive, “que rios nos comprometemos a ter”. Destaca-se, ainda, a neces-

sidade nesta Etapa do envolvimento direto do DRH, que enquanto órgão gestor terá um papel 

fundamental de articulação institucional junto às instituições setoriais, visando buscar compro-

missos institucionais que poderão orientar a definição das metas prioritárias. 

7.2.7 CONSULTAS PÚBLICAS 

Ao longo do planejamento serão realizadas três consultas públicas. A primeira será após a cons-

trução da versão preliminar do Diagnóstico Circunstancial, já incorporando o resultado das en-

trevistas institucionais e do DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) elaborado nas Oficinas o qual 

será apresentado, em linguagem acessível, na Primeira Consulta Pública para considerações da 

população da Bacia e dos membros do Comitê no fim da Etapa A.  

O seu objetivo será discutir com os presentes “a bacia que temos”, a partir de documento 

resultante dos levantamentos nas entrevistas iniciais, das oficinas regionais e do aprofundamen-

to da análise técnica dos consultores especialistas em cada área do conhecimento.   

A proposta inicial de mobilização social para a Consulta Pública é a utilização de duas estratégias 

específicas: uma mais ampla de divulgação nos meios de comunicação, especialmente rádios 

locais e de abrangência regional e que terá um caráter mais informativo sobre o Plano para a 

sociedade da bacia; outra efetivamente de mobilização para participação, buscando uma articu-

lação mais direcionada aos representantes das instituições e entidades da sociedade civil e da 

iniciativa privada com interesses na gestão de recursos hídricos na região, identificados no levan-

tamento inicial, para os quais serão enviados convites impressos e por meio digital, realizados 

contatos pessoais, telefônicos e em reuniões e eventos setoriais por meio dos membros do Co-

mitê e dos mobilizadores de campo. A divulgação e o convite para as Consultas Públicas serão 

protagonizados pelos representantes do Comitê e realizados através dos instrumentos de comu-
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nicação previstos (sítio internet, mobilização de campo, envio de convites, contatos telefônicos 

entre outros). 

A proposta inicial para organização da Consulta Pública consiste em disponibilizar publicamente 

com antecedência mínima de duas semanas à realização da reunião o documento a ser analisa-

do. A versão preliminar do Diagnóstico será disponibilizada, em formato digital, em sítios eletrô-

nicos de fácil acesso aos envolvidos no processo de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica 

do rio Camaquã, o que permitirá que todos tenham a possibilidade de tomar conhecimento do 

documento, antes da Consulta Pública e, inclusive, encaminhar proposições para seu aperfeiço-

amento por meio de formulário específico disponibilizado pela Contratada. 

Visando garantir uma maior participação e conhecimento do Diagnóstico e ainda colher contri-

buições, propõe-se que a Consulta Pública tenha uma carga horária de 8 (oito) horas e se estru-

ture da seguinte forma: apresentação geral dos principais aspectos do diagnóstico, sua forma de 

elaboração e estruturação, na sequência constituição de  grupos de trabalho em relação a temas 

ou itens específicos do diagnóstico, sendo que cada grupo irá tomar conhecimento de forma 

mais detalhada de um tema do diagnóstico, a partir da exposição de especialista , discutir e for-

mular  suas observações. Na parte da tarde os questionamentos e proposições oriundos dos 

grupos de trabalho serão apresentados e debatidos em plenário, buscando assim possibilitar 

uma visão geral de todos os temas. Visando facilitar o registro e a coleta de contribuições duran-

te a Consulta Pública, será disponibilizado um formulário próprio para apresentação das críticas, 

correções e proposições ao documento apresentado. 

Aproveitando a Consulta Pública, será também realizada uma abordagem prospectiva sobre o 

futuro da bacia, colhendo subsídios para a Etapa de prognóstico. Nesta abordagem será deman-

dado aos presentes para identificar as principais tendências que moldarão o futuro da bacia. 

Também, será buscada uma visão estratégica da “bacia que queremos e poderemos ter”.  

As considerações, críticas e sugestões oriundas desta consulta serão analisadas pela Consultora 

para integrar a versão final do documento. O Diagnóstico será revisado de maneira a incluir os 

resultados da Consulta Pública. 

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

Enquadramento Qualitativo e Quantitativo será apresentada à sociedade da bacia do Camaquã. 

Esta proposta já terá incorporado as discussões das oficinas de usos futuros da água da bacia. 

As apresentações serão realizadas em linguagem acessível e as considerações, críticas e proposi-
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ções oriundas desta consulta serão consideradas para consolidação da proposta de Enquadra-

mento. Para garantir essa acessibilidade, podem ser adotadas duas estratégias, não excludentes: 

a apresentação prévia aos membros do Comitê para consolidação da linguagem e a discussão de 

um documento preliminar junto aos atores sociais através das rodas de conversa. 

A metodologia da Consulta Pública nº2 seguirá a mesma estratégia da Consulta Pública nº1, 

focando uma maior articulação com as entidades, instituições e representações setoriais que já 

vêm participando do processo de elaboração do Plano. Da mesma forma, os documentos serão 

disponibilizados antecipadamente, para receber, inclusive, contribuições de aperfeiçoamento. 

Durante a realização desta Consulta Pública a proposição metodológica preliminar é que inicial-

mente seja realizada pela Contratada uma exposição sobre o prognóstico e a (ou as) proposta(s) 

de enquadramento que se apresentam, bem como o resultado das oficinas desta Etapa. Na se-

quência serão formados grupos de trabalho por trecho de rio, região hidrográfica ou por seg-

mento do CBH Camaquã para discutirem a “bacia que queremos e poderemos ter”. Após 

discussões em grupo, os resultados serão apresentados à plenária e promovida uma discussão 

buscando estabelecer os consensos possíveis.  

A proposta de Enquadramento Qualitativo será revisada incluindo-se os resultados da Consulta 

Pública. 

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

atores sociais da bacia da versão preliminar do Plano de Ações para a Bacia do Rio Camaquã, da 

proposta de metodologia para cobrança e das diretrizes para a outorga. Esta consulta será reali-

zada no final da Etapa C com objetivo de apresentar e colher as contribuições da população da 

bacia e, em especial, os membros do Comitê sobre o Plano de Ações. As considerações, críticas 

e sugestões dos participantes serão analisadas para incorporação no Plano de Ações.  

A metodologia de realização da Consulta Pública nº3, irá seguir a mesma estratégia da Consulta 

Pública n°2, focando uma maior articulação com as entidades, instituições e representações se-

toriais que já vêm participando do processo de elaboração do Plano. Da mesma forma os docu-

mentos serão disponibilizados antecipadamente, para receber contribuições. 

A proposição metodológica preliminar de programação é que seja realizada uma exposição sobre 

as diretrizes, as metas e os programas de ação do Plano de Recursos Hídricos. O propósito é 

avaliar a coerência das propostas e se as proposições apresentadas pelos diferentes segmentos 
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no decorrer do processo de elaboração do Plano foram incorporadas. Caso contrário, deverão ser 

explicitadas as limitações técnicas, econômicas, legais ou institucionais. Outro objetivo é explici-

tar de que forma o Plano de Ações irá atender as expectativas “do rio que queremos” e “do 

que poderemos ter”, apresentando os estudos para subsidiar diretrizes para outorga e a defi-

nição de metodologia e valores da cobrança pelo uso da água.  

Após a terceira Consulta Pública, o Plano de Ações será revisado de maneira a incluir os resulta-

dos desta, antes de submetê-lo ao CBH Camaquã. 

Nestas três Consultas Públicas, de forma ideal, quem deve realizar a apresentação é o Comitê. 

Não havendo essa disponibilidade ou interesse, a Consultora indicará um de seus profissionais 

para a apresentação da parte técnica, sendo precedido do representante do Comitê na apresen-

tação da construção do Plano. 

7.2.8 PLENÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ 

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

Plano de Ações serão apresentados pelos técnicos da Consultora à Comissão de Acompanha-

mento de Elaboração do Plano. Desta apresentação deve resultar a definição da metodologia de 

discussão junto aos membros do Comitê. 

O objetivo desta plenária final será a deliberação para aprovação do Plano de Ações, as propos-

tas de Enquadramentos Qualitativos e Quantitativos, metodologia para cobrança pelo uso da 

água e diretrizes para outorga. Devido à complexidade das decisões a serem tomadas nessa 

plenária é fundamental a definição de uma metodologia de realização específica, acordada com a 

CA/PRHC. Ela visará garantir que os representantes do Comitê possam de fato conhecer os do-

cumentos e tomar suas decisões em termos de diretrizes, metas e programas, de forma consci-

ente e responsável.   

Assim, como nas Consultas Públicas, os documentos serão disponibilizados antecipadamente, 

para todos os membros do Comitê, respeitando os prazos regimentais estabelecidos por ele. A 

reunião terá a duração de dois dias e a metodologia de realização será definida conjuntamente 

entre a Contratada a Contratante e o Comitê da Bacia. 

7.2.9 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

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

da aqui como uma ferramenta essencial para que se alcance o grau de mobilização e conscienti-
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zação desejados no processo de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica. 

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

seguintes premissas: 

 para ser legitimado pela sociedade, qualquer plano de gestão das águas necessita incorporar valores 

e percepções dessa mesma sociedade; 

 o primeiro passo em um processo de mobilização é a percepção da realidade que rodeia os atores 

sociais envolvidos: ninguém defende ou respeita aquilo que não conhece ou de que não reconhece o valor;  

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

sociedade em um processo como o da gestão das águas; 

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

por uma ação em busca da concretização desse desejo. 

O resultado do processo de comunicação social pode ser entendido a partir da discussão da pro-

posta de enquadramento dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo. Segundo o estudo de KAP-

PER (2012) , as atividades realizadas pelo Comitê para envolver as comunidades de forma direta 

ou indiretamente através dos canais de comunicação disponibilizados; da disseminação das in-

formações através de redes de cooperação, informativos, canais de comunicação de massa (jor-

nais, TV, internet), cartilha, folder e através da realização de cento e trinta e cinco atividades 

realizadas, como palestras, painéis, participação em programas de rádio, reuniões setoriais, ati-

vidades de educação ambiental, audiência pública, participação externa nas reuniões de plenária, 

que resultou numa mobilização de três mil, novecentos e oitenta e três pessoas – não contando 

a mobilização das pessoas através dos jornais, entrevistas de rádio, TV e internet, nem a partici-

pação do Comitê em sessenta e dois outros momentos e/ou espaços de discussão na bacia; e, 

por fim, a participação de trezentos e quarenta e um cidadãos nas Consultas Públicas. 

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

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

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

A Comunicação Social terá dois objetivos fundamentais: 

 No curto prazo – dar suporte à mobilização social por meio do Comitê e suas categorias de 

representantes para a participação no processo; 
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 No médio prazo – criar consciência na sociedade da bacia para a problemática relativa aos recursos 

hídricos e possibilitar um maior conhecimento sobre a política de recursos 

Como instrumentos de comunicação no processo de elaboração do PDRHC, a Consultora propôs 

uma série de instrumentos, cuja viabilidade e validade devem ser analisados pelo Comitê, prefe-

rencialmente na oficina de imersão.  

Quadro 7.4 - Instrumentos de comunicação propostos 

Escolha do Sím-
bolo e do Slogan 

do Plano 

Um símbolo e um slogan são referências importantes para contribuir em fixar o processo 
de elaboração do plano de bacia na mente da comunidade. A Proponente oferecerá algu-
mas alternativas que serão analisadas pela Contratante e pelo Comitê 

Criação do Sítio 
do Plano 

Disponibilizar informações do PDRHC, de forma clara e rápida, e que permita o acesso 
online de documentos e informações para todo público envolvido com os seguintes conteú-
dos: versões preliminares e finais dos documentos que integram a elaboração do Plano, 
Relatórios, espaço para receber contribuições, críticas e sugestões da sociedade, registro 
fotográfico dos eventos; material gráfico produzido no desenvolvimento do plano; convites 
e agenda para reuniões, oficinas e consultas Públicas, link para apresentação interativa 
com todo o conteúdo do Plano. As contribuições disponibilizadas nesse site pelos internau-
tas serão trabalhadas, analisadas e incorporadas aos estudos pela Proponente, na medida 

do possível. 

Cartaz para di-
vulgação do pro-
cesso de elabo-
ração do Plano 

Formato 60x40, em papel couché liso, com gramatura de 150 g/m² e impressão em poli-
cromia. Previsão de 500 unidades, que devem ser distribuídas de acordo com a Contratante 
e entre os municípios que compõem a bacia em cada atividade. O modelo conterá faixas 
brancas que permitam incluir manualmente nome do evento (Consulta Pública ou Oficinas), 
data, horário e local das Oficinas ou das Consultas Públicas. 

Folder sobre 
Plano de Recur-
sos Hídricos e 

Proposta de En-
quadramento 

Convidando a população a participar do processo de planejamento, devendo ter tamanho 
A4 com duas dobras e impressão em policromia, no mínimo 3.000 unidades. Este folder 
deverá mostrar em linguagem acessível o que é o Comitê de Gerenciamento da bacia hi-
drográfica do rio Camaquã, a caracterização geral da bacia, a importância do Plano de 
Recursos Hídricos para a população da bacia, como participar, onde saber mais, dentre 
outros temas a ser acordado com a Contratante. 

Spot para Rádios 

Divulgação das Oficinas e Consultas Públicas esclarecendo o objetivo destes eventos e 
convidando à sociedade, em especial as entidades representativas dos segmentos que 
integram o sistema de gestão na bacia hidrográfica, veiculado em rádios de abrangência 
regional a serem indicadas pelos membros do Comitê, na semana que antecede os even-
tos.   

Carro de Som 

Divulgação das Oficinas e Consultas Públicas, em local de grande circulação de pessoas 
(como feiras públicas, por exemplo), preferencialmente nas sedes dos municípios ou em 
locais de maior relevância, no mínimo de três horas, no município onde será realizado o 
evento (Oficina ou Consulta Pública), em um dia próximo ao evento. 

Banners 

Serão produzidos três banners de divulgação da elaboração do Plano para estarem presen-
tes nas Oficinas e nas Consultas Públicas. Um banner no tamanho de 1,5x1,0 m, um ban-
ner no tamanho de 0,8x3,0 m e um banner no tamanho de 2,0x2,0 m. 
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8 CRIAÇÃO E EDITORAÇÃO DO MATERIAL DE COMUNICAÇÃO 

8.1 Apresentação 

Neste documento estão apresentadas as propostas para padronização visual dos documentos de 

divulgação do Plano de Bacia do Rio Camaquã, a saber: Logomarca; e Slogan. 

8.2 Estudo de Concepção da Logomarca do Plano de Bacia 

“A logomarca é a representação gráfica do nome de uma empresa ou marca, que de-

termina a sua identidade visual e tem como objetivo facilitar o seu reconhecimento.” 

a. Base para definições gerais 

A proposta visual do Plano está apoiada em nos indícios visuais expressos na Logomarca do Co-

mitê Camaquã: formas básicas (círculos e nuances de relevos); cores (verde, amarelo, laranja, 

azul e preto); e elementos iconográficos (sol, ambiente natural, curso de água, embarcação e 

mãos – cuidado). 

 

Figura 8.1 – Logomarca do Comitê Camaquã. 

b. Escolha das cores e dos elementos 

Pesquisas do ramo da comunicação e da psicologia indicam que, quase a totalidade das pessoas 

se associam ou desenvolvem interesse e simpatia por marcas que: utilizam cores que se relacio-

nem com o conceito da marca e que apresentem suas cores de preferência. 

As cores mais populares entre os homens são: azul, verde e preto. E entre as mulheres: azul, 

roxo e verde. Cores menos populares, entre os homens são: marrom, laranja e roxo. E entre as 
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mulheres: roxo, marrom e cinza. 

Para a proposta apresentada, foram selecionadas as seguintes cores da logomarca do Comitê 

Camaquã: azul, verde e amarelo. 

Psicologia das cores: 

 Azul: 

o Contato estimula o Córtex Pré-Frontal – ligado às decisões, pensamento abstrato e criati-

vo, respostas afetivas e capacidades para conexões emocional e julgamento social. 
o Efeitos esperados: Em tom escuro relaciona-se ao poder. Em tom mais claro, provoca 

sensação de frescor e higiene. Está ligado a produtividade e sucesso. 
o Significado do uso: Possui grande poder de atração e é neutralizante nas inquietações do 

ser humano. É também a mais fria das cores, porém, a mais atraente. É a cor do infinito, 
dos sonhos, também remete à inteligência e emoções profundas. 

 Verde: 

o Contato estimula o Córtex Pré-Frontal. 

o Efeitos esperados: Remete à natureza. Transmite frescor, harmonia e equilíbrio. Reforça a 
ideia de ponderações e coerência. 

o Significado do uso: Por ser uma cor estimulante, indica versatilidade, simpatia e renova-
ção. É considerada uma cor de equilíbrio. Também podem anunciar itens associados à 

ecologia e juventude. 

 Amarelo: 

o Contato estimula o Sistema de Recompensa. 
o Efeitos esperados: Passa a mensagem de transparência nas negociações. Combinada com 

outras cores significa credibilidade. 
o Significado do uso: É a cor mais intelectual, representa calor, já que se associa com o sol 

ou com o poder, pois assemelha-se ao ouro. Chama atenção e causa um forte impacto no 
público. 

 Combinações de cores favoráveis à empatia no contexto de cores selecionadas: Azul e branco, es-

sa associação é considerada estimulante, aumenta a predisposição à simpatia pela marca e de-

mostra estabilidade e segurança. 

Elementos visuais de destaque com padrão mais uniforme e fonts (tipos de letras) retas, que 

favorecem sua aplicação em áreas e tamanhos menores. Também sobressaem-se elementos e 

nuances de ondulação, que remetem ao movimento das águas e ao relevo apresentado na lo-

gomarca do Comitê Camaquã. 
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8.3 Propostas de Logomarca do Plano de Bacia 

Logo 1 
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Logo 2 
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Logo 3 
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Logo 4 
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Logo 5 

 

 



 

 

147 

8.4 Slogan para o processo do Plano de Bacia 

“Slogan é uma palavra ou frases curtas e de fácil memorização, usado com frequência para me-

morização de uma marca, destacando certas qualidades ou tentando associá-lo a um valor sim-

bólico.” 

a. Base para definições gerais 

As propostas a seguir apresentadas foram elaboradas considerando elementos do Hino e do 

Slogan do Comitê Camaquã e que se associem ao processo de planejamento, gestão e cuidado 

dos recursos hídricos: 

Slogan 1 Vamos pelear pelo Rio Camaquã! 
Slogan 2 Participe e melhore as águas do Rio Camaquã! 
Slogan 3 Venha cuidar do futuro de nossas águas! 

Slogan 4 
Faça hoje, faça agora! Um futuro com água de quali-
dade para todos! 
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO COMITÊ RIO CAMAQUÃ 



QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL - COMITÊ
O Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/DRH) quer saber o que você, como representante da

instituição no Comitê, pensa sobre o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos na BH do Rio Camaquã.

I - PERFIL INSTITUCIONAL

1. Instituição

Verificar e incluir código!

2. Qual a situação atual da instituição no Comitê Camaquã?
1. Titular 2. Suplente

3. Visitante/Ouvinte 4. Desligada (encerrar)

3. Qual a natureza jurídica da instituição?
1. Administração Pública (órgãos públicos, autarquias,

fundações, etc.)

2. Entidade Empresarial (pública, economia mista, anônima,

limitada, cooperativa, etc.)

3. Entidade Sem Fins Lucrativos (fundação ou associação

privada, sindicato, organização religiosa, etc.)

4. A instituição possui unidades locais (filiais, escritórios
locais, regionais, etc)?

1. Sim 2. Não (siga X)

Ir para '7. municipio_sede' se unidades_locais = "Não (siga X)"

5. A instituição é representada no Comitê Camaquã por...
1. Sua sede 2. Seu escritório regional

3. Seu escritório local

6. Em que município está localizado a unidade
representada no Comitê Camaquã?

O código tem 2 caracteres.

7. A sede da instituição localiza-se em que município?

O código tem 2 caracteres.

8. Qual o número de pessoas ocupadas na
instituição, com ou sem vínculo empregatício
(inclusive terceirizados)?

9. Qual o número aproximado de seu
público-alvo (REPRESENTADOS)?

10. Contando desde a primeira gestão em 2000, instituição já
integrou o Comitê Camaquã anteriormente?

1. Sim 2. Não (siga X)

11. Indique a gestão ou as gestões em que a instituição integrou
o Comitê Camaquã?

1. 2000/2002 2. 2002/2004

3. 2004/2006 4. 2006/2008

5. 2008/2010 6. 2010/2012

7. 2012/2014 (atual)

Você pode marcar diversas casas.

II - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DAS
POLÍTICAS SETORIAIS

12. Além do Comitê Camaquã, a instituição é membro (titular
ou suplente) de outro CBH?

1. Sim 2. Não

13. Qual CBH?

14. A instituição é membro (titular ou suplente) de instância de
representação REGIONAL (comitê, conselho, associação ou
fórum permanente) relacionado a outras temáticas?

1. Sim 2. Não

15. Qual instância de representação REGIONAL?

16. A instituição é membro (titular ou suplente) em alguma
instância de representação MUNICIPAL (conselhos, agenda
21, comitês, grupos de trabalho, etc.)

1. Sim 2. Não

17. Qual instância de representação MUNICIPAL?

18. Na sua opinião, existe espaço para discutir o planejamento
da Bacia do Rio Camquã nas instâncias de representação
que a instituição é membro?

1. Sim 2. Não

19. Pelo seu conhecimento sobre a realidade do município,
quais os instrumentos de planejamento MUNICIPAL que
você julga mais importantes para o gerenciamento dos
recursos hídricos da BH do Rio Camaquã?

20. Na sua opinião, qual o principal desafio na articulação entre
o municipio e bacia hidrográfica na direção de uma gestão
integrada dos recursos hídricos na BH do Rio Camaquã?

1. Conciliar os instrumentos de planejamento e gestão

2. Vencer os obstáculos político-institucionais

3. Vencer os obstáculos legais

4. Respeitar as diferenças culturais

5. Superar as desigualdades regionais

6. Outro

21. Se 'Outro', qual?

III - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO
DOS RECURSOS HÍDRICOS

22. Considerando os usos das águas pela categoria que
instituição representa no Comitê Camaquã, você diria que a
QUALIDADE das mesmas é...

1. Ótima 2. Boa 3. Regular

4. Ruim 5. Péssima



23. Considerando os usos das águas pela categoria que
instituição representa no Comitê Camaquã, você diria que a
QUANTIDADE das mesmas é...

1. Muito abundante 2. Abundante

3. Moderada 4. Escassa

5. Muito escassa

24. O atual gerenciamento dos recursos hídricos da BH do Rio
Camaquã garante QUANTIDADE e QUALIDADE das águas
de forma adequada aos diversos usos?

1. Sim, completamente (siga X) 2. Sim, parcialmente

3. Não garante

25. Para quais usos não está garantida aguá em QUALIDADE E
QUANTIDADE de forma adequada?

1. Abastecimento para consumo humano

2. Aquicultura

3. Dessedentação de animais

4. Harmonia paisagística

5. Indústria e Geração de energia

6. Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas, forrageiras

7. Irrigação de hortaliças e frutas

8. Mineração

9. Navegação

10. Pesca amadora

11. Pesca de subsistência

12. Pesca profissional

13. Proteção de comunidades aquáticas

14. Recreação de contato primário (natação, mergulho, etc)

15. Recreação de contato secundário (iatismo)

16. Terras indígenas

17. Outro

Você pode marcar diversas casas (5 no máximo).

26. Se 'Outro', defina:

27. De modo geral, você diria que entre os usuários das águas
da BH do Rio Camaquã há...

1. Entendimento (siga X) 2. Conflito

28. Qual é o conflito pelo usos das águas na BH do Rio
Camaquã?

Precisamos identificar o conflito. Perguntar entre quais usuários, há

quanto tempo, se vem se agravando, se é possível de resolver, etc.

29. O coflito...
1. Está sendo arbitrado pelo Comitê Rio Camaquã

2. Está sendo arbitrado pelo Conselho de Recursos

Hídricos do Rio Grande do Sul

3. Não está sendo arbitrado

30. Qual o grau de importância do planejamento para o
gerenciamento dos recursos hídricos da BH do Rio
Camaquã?

1. Muito importante 2. Importante

3. Indiferente 4. Pouco importante

5. Nada importante

31. Por que você considera o planejamento (...) para o
gerenciamento dos recursos hídricos da BH do Rio
Camquã?

32. Com relação as diretrizes que deverão pautar as demandas
de sua categoria no planejamento dos recursos hídricos da
BH do Rio Camaquã, a instituição...

1. Já debateu no âmbito do Comitê

2. Já debateu internamente (direção)

3. Já debateu com seus representados

4. Ainda não debateu a questão

Ordenar 3 respostas.

III - COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

33. Na sua opinião, qual o grau de importância da comunicação
na relação entre o Comitê Camaquã e a sociedade?

1. Muito Importante 2. Importante

3. Indiferente 4. Pouco importante

5. Nada importante

34. Por que a comunicação entre o Comitê Camaquã e a
sociedade é (...)?

35. Como você avalia a comunicação entre o Comitê Camaquã e
a sociedade, atualmente?

1. Ótima 2. Boa 3. Razoável

4. Ruim 5. Péssima

36. Por que a comunicação entre o Comitê Camaquã e a
sociedade é (...)?

37. Na sua opinião, a interação do Comitê Camaquã com a
sociedade e o estímulo a participação social cabe...

1. À Secretaria executiva 2. Ao membros do CBH

3. À ambos



38. Qual o papel da instituição no processo de comunicação e
mobilização social para o planejamento dos recursos
hídricos da BH do Rio Camaquã?

39. A instituição divulga informações relacionadas ao Comitê
Camaquã para o seu público-alvo?

1. Sim, de forma expontânea

2. Sim, a pedido do Comitê

3. Não divulga

40. Por que a instituição não divulga?

A questão só é pertinente se divulga_informacoes_comite = "Não divulga"

41. Quais os meios utilizados pela instituição para divulgar o
seu trabalho no Comitê Camaquã aos seus
REPRESENTADOS?

1. Mural, quadro de avisos

2. Mala direta (Mailing List)

3. Site da instituição

4. Facebook

5. Twitter

6. Jornal, revista ou boletim informativo próprios

7. Jornal de circulação local ou regional

8. Rádio

9. TV

10. Outro

Você pode marcar diversas casas.

42. Se 'Outro', qual?

43. Como a instituição pretende mobilizar os seus
REPRESENTADOS para participarem nos eventos públicos
da fase de planejamento dos recursos hídricos da BH do Rio
Camaquã?

IV - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

44. Na sua opinião, qual o grau de importância da educação
ambiental na relação entre o Comitê Camaquã e a
sociedade?

1. Muito Importante 2. Importante

3. Indiferente 4. Pouco importante

5. Nada importante

45. Por que a educação ambiental é (...) na relação entre o
Comitê Camaquã e a sociedade?

46. Qual o nível de envolvimento da instituição em ações de
educação ambiental realizadas na BH do Rio Camaquã?

1. É responsável direta pela execução de atividades de

educação ambiental

2. É parceira na execução de atividades de educação

ambiental realizadas por outra instituição

3. Participa de atividades de educação ambiental

promovidas por outra instituição

4. Não possui nenhum envolvimento em ações de

educação ambiental (siga X)

47. As ações de educação ambiental que a instituição promove
ou participa são realizadas...

1. Por meio de um programa ou projeto de educação

ambiental

2. De forma eventual

48. Qual o programa ou as ações de educação ambiental?

Precisamos identificar de forma precisa, perguntar denominação,

responsável pela execução, abrangência, público-alvo!

49. Na sua opinião, ações de educação ambiental pelo Comitê
Camaquã devem ser realizadas por meio de...

1. Política de fomento à programas em desenvolvimento

e/ou estímulo a novos projetos

2. Programa específico no âmbito do CBH

3. Ações ou campanhas educativas eventuais ou por

demandas

50. Qual programa ou quais ações de educação ambiental devem
ser consideradas pelo Comitê Camaquã?

Precisamos identificar de forma precisa, perguntar denominação,

responsável pela execução, abrangência, público-alvo!

51. Na impossibilidade de atingir toda a população do município
e pensando em algum segmento da sociedade com grande
demanda por educação ambiental, na sua opinião qual deve
ser o público-alvo DIRETO das ações de educação ambiental
do Comitê Rio Camaquã?

Segmento específico da sociedade!
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE 



QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL - PREFEITURAS MUNICIPAIS

MEIO AMBIENTE

O Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio

Ambiente (SEMA/DRH) quer conhecer a situação da qualidade ambiental e

de saneamento no município com a finalidade de subsidiar ações no

processo de planejamento da BH do Rio Camquã.

1. Município

O código tem 2 caracteres.

2. Nome completo do resp. pelo órgão gestor de meio ambiente?

3. Na avaliação de sua instituição, qual a situação da qualidade
ambiental no município?

1. Ótima 2. Boa 3. Regular 4. Ruim 5. Péssima

4. Existem áreas degradadas no município a serem recuperadas?
1. Sim 2. Não (siga 6)

5. Quais as coordenadas geograficas?

Se não sabe as coordenadas, perguntar o nome do distrito.

6. Existem unidades de conservação ambiental no municipio?
1. Sim 2. Não (siga 8)

7. Quais as coordenadas geográficas?

Se não souber as coordendas, perguntar o nome do distrito.

8. Considerando os diversos usos das águas da BH do Rio
Camaquã no município, você diria que a QUALIDADE das
mesmas é...

1. Ótima 2. Boa 3. Regular 4. Ruim 5. Péssima

9. Considerando os diversos usos das águas da BH do Rio
Camaquã  no município, você diria que a QUANTIDADE das
mesmas é...

1. Muito abundante 2. Abundante 3. Moderada

4. Escassa 5. Muito escassa

10. Existem balneários no município?
1. Sim 2. Não (siga 12)

11. Quais as coordenadas geográficas?

Se não sabe as coordenadas, perguntar o nome do distrito.

12. Qual o nível de envolvimento de sua instituição em ações de
Educação Ambiental?

1. RESPONSÁVEL direta pela execução de atividades de EA

2. PARCEIRA na execução de atividades de EA realizadas por outra

instituição

3. PARTICIPA de atividades de EA promovidas por outra

instituição

4. NÃO possui nenhum envolvimento em ações de EA (siga 15)

13. Qual o programa ou as ações de educação ambiental?

Precisamos identificar de forma precisa, perguntar denominação,

responsável pela execução, abrangência, público-alvo!

14. As ações de educação ambiental que a sua instituição promove
ou participa são realizadas...

1. Por meio de um programa ou projeto 2. De forma eventual

15. Telefone da instituição:

Pedir para confirmar o telefone. Verificar se há um telefone direto com o

órgão gestor, caso sim preencher este.

16. Qual é o e-mail da instituição?

17. A pessoa responsável por prestar as informações já foi
identificada?

1. Sim (siga 20) 2. Não

18. Se 'Não', qual é o seu nome?

19. Qual é o seu cargo?

20. Nome do órgão gestor de meio ambiente:

Não perguntar, preencher pela lista em anexo.

21. A sua instituição é responsavel pela gestão de algum setor de
sanemento básico?

1. Sim 2. Não (encerrar)

22. Qual setor de saneamento basico?
1. Abastecimento de Água (siga 30)

2. Esgotamento Sanitário (siga 37)

3. Drenagem pluvial (siga 37)

4. Resíduos sólidos (siga 43)

Você pode marcar diversas casas.

SANEAMENTO BÁSICO

23. Nome do órgão gestor de saneamento básico:

24. Nome completo do resp. pelo órgão gestor de saneamento?

25. Telefone:

Verificar se há um telefone direto com o órgão gestor.

26. E-mail:



27. A pessoa responsável por prestar as informações já foi
identificada?

1. Sim (encerrar bloco) 2. Não

28. Se 'Não', qual é o seu nome?

29. Qual é o seu cargo?

Abastecimento de Água

30. Quem opera o ABASTECIMENTO de água no município?
1. Prefeitura 2. CORSAN 3. Outra concessionária

31. Se 'Outra concessionária', qual?

32. Qual o tipo de captação da água?
1. Superficial 2. Subterrânea (siga 34) 3. Ambos

33. Qual é nome do manancial que serve a capatação da água
superficial? Indique também as coordenadas geográficas, se
possivel.

Se não souber as coordenadas, perguntar o nome do distrito.

34. Você poderia nos fornecer as coordenadas geográficas dos
pontos de captação de água subterrânea?

Se não souber as coordenadas, perguntar o nome do distrito.

35. Existe sistema de tratamento de água no município?
1. Sim, pela Prefeitura 2. Sim, pela CORSAN

3. Sim, por outra concessionária 4. Não (encerrar bloco)

36. Se 'Sim, por outra concessionária', qual?

Esgotamento Sanitario e Drenagem Pluvial

37. O municipio conta com rede de....
1. Esgoto 2. Drenagem Pluvial (siga 40)

3. Ambas 4. Nenhuma (siga 41)

38. O município conta também com tratamento deste esgoto?
1. Sim, pela Prefeitura 2. Sim, pela CORSAN

3. Sim, por outra concessionária 4. Não

39. Se 'Sim, por outra concessionária', qual?

40. Quais os pontos de lançamento das águas pluvias? Indique as
coordenadas geograficas, se possível?

Sem não souber as coordenadas, perguntar o nome do distrito.

41. Há legislação municipal sobre...
1. Obrigatoriedade de fossa séptica

2. Obrigatoriedade de ligação na rede coletora de esgotos, se existente

3. Nenhuma das alternativas (encerrar bloco)

42. Qual é a legislação?

Identificar o instrumento (lei orgânica, plano diretor ou lei específica). Se lei

especifica peguntar o número.

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Solidos

43. Quem é o responsavel pela coleta de resíduos sólidos no
município?

1. Prefeitura (siga 45) 2. Empresa contratada

44. Qual é o nome da empresa contratada?

45. Os residuos sólidos do município são destinados para um
local...

1. No município 2. Em outro município

46. Você poderia nos fornecer as coordenadas geográficas do local
de destinação dos resíduos sólidos?

Caso não saiba, perguntar o nome do MUNICÍPIO. Se for no próprio,

perguntar o nome do DISTRITO.

47. Os resíduos sólidos do município são...
1. Depositados à céu aberto (Lixão)

2. Aterrados, SEM impermeabilização do solo (Aterro controlado)

3. Aterrados COM impermeabilização do solo (Aterro sanitário)

48. O município recebe resíduos sólidos de outro(s) municipio(s)?
1. Sim 2. Não (siga 50)

49. Qual é o município?

50. Existe coleta seletiva de resíduos sólidos no município?
1. Sim, pela Prefeitura 2. Sim, por empresa contratada

3. Não

51. Se 'Sim, por empresa contratada', qual?
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 



QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL - PREFEITURAS MUNICIPAIS -
ÓRGÃO COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

O Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria

Estadual do Meio Ambiente(SEMA/DRH)quer

conhecer sobre a área de comunicação social do

municipio com a finalidade de subsidiar ações do

planejamento dos usos futuros das águas na BH do

Rio Camaquã.

1. Município

O código tem 2 caracteres.

2. Nome do órgão gestor da comunicação social:

Ex. Setor de Comunicação Social

3. Nome completo do responsável pelo órgão gestor da
comunicação social?

4. Quais os meios de comunicação social mais efetivos
utilizados pela Prefeitura?

Mural, quadro de avisos Mailing List

Site Facebook

Twitter Boletim eletrônico

Jornal próprio Jornal local

Jornal regional Rádio

TV Outro

Você pode marcar diversas casas.

5. Se 'Outro', qual?

6. É de seu conhecimento que o municipio faz parte da bacia
hidrográfica do Rio Camaquã?

Sim, já ouviu falar Sim, já publicou algo

Nunca ouviu falar

Você pode marcar diversas casas (2 no máximo).

7. Você conhece a atuação do Comitê de Gerenciamento da
Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã?

Sim, já ouviu falar Sim, já publicou algo

Nunca ouviu falar

8. Você sabia que o processo de planejamento dos recursos
hídricos da Bacia do Rio Camaquã já iniciou?

Sim, já ouviu falar Sim, já publicou algo

Nunca ouviu falar

9. Na sua opinião, qual o grau de importância de comunicar
assuntos relacionados ao planejamento e ao gerenciamento
dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Camaquã à população?

Muito Importante Importante Indiferente

Pouco importante Nada importante Não sabe

Não mencionar "Não sabe", somente preencher se a pessoa não souber.

10. Quanto a divulgação de assuntos relacionados aos recursos
hidricos da BH do Rio Camaquã, você considera que o órgão
gestor da comunicação social da Prefeitura pode
colaborar?

Sim Não

11. De que forma você acha que o orgão gestor da comunicação
social pode contribuir para divulgação desse assunto à
comunidade?

Publicar release Fazer matéria, reportagem

Cobrir evento Outra

Você pode marcar diversas casas.

12. Se 'Outra', qual?

13. Você autoriza o recebimento de releases sobre o
planejamento dos recursos hídricos da BH do Rio
Camaquã?

Sim Não (siga 15)

Ir para '15. comunica_fone' se comunica_autoriza = "Não (siga 15)"

14. Para qual e-mail o Comitê do Rio Camaquã poderá enviar
e-mails sobre o planejamento dos recursos hidricos da
Bacia?

15. Telefone principal

Pedir para confirmar o telefone. Verificar se há um telefone direto com o

órgão gestor, caso sim preencher este.

16. A pessoa responsável por prestar as informações já foi
identificada?

Sim (encerrar) Não

Se o próprio responsável pelo órgão gestor prestou as informações,

encerrar. Caso contrário não esquecer de relacionar o nome do

informante.

17. Se 'Não', nome do responsável pelas informações:
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ANEXO IV - QUESTIONÁRIO ÓRGÃO DE EDUCAÇÃO 

 

 



QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL - PREFEITURAS MUNICIPAIS - ÓRGÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

O Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/DRH) quer conhecer o trabalho desempenhado na área de

educação ambiental nas escolas, com a finalidade de subsidiar ações no processo de planejamento da BH do Rio Camaquã.

1. Município

O código tem 2 caracteres.

2. Nome completo do responsável pelo órgão gestor de educação:

3. Qual o nome do órgão gestor de educação?

Ex. Secretaria de Educação e Cultura

4. As ações de educação ambiental nas escolas do município são realizadas por meio de...
1. Projeto específico: cada escola desenvolve o seu (siga 6)

2. Projeto Articulado: cada escola desenvolve o seu de acordo com diretrizes da secretaria (siga 6)

3. Projeto Integrado: a secretaria possui um projeto que se desdobra em subprojetos ou ações em cada escola

5. Qual é o nome do projeto integrado?

Precisamos identificar de forma precisa, alem do nome, perguntar responsável pela execução, abrangência, público-alvo, há quanto tempo existe, etc.

6. De todas as escolas que desenvolvem projetos ou ações de educação ambiental, qual é a que obteve maior destaque ou impacto na
comunidade escolar?

Precisamos identificar de forma precisa, além do nome da escola, perguntar denominação, responsável pela execução, público-alvo, ha quanto tempo existe,

etc.

7. Para finalizar, gostariamos de registrar as informações de contato. Qual é o e-mail do departamento ou da pessoa responsável pela
educação ambiental da secretaria?

Caso não exista isso, perguntar o e-mail geral da secretaria.

8. Qual é o telefone direto para entrar em contato com o departamento ou com a pessoa responsável pela
educação ambiental da secretaria?

Caso não exista isso, confirmar ou pedir o telefone direto com a secretaria.

9. A pessoa responsável por prestar as informações já foi identificada?
1. Sim (encerrar) 2. Não

Se o próprio secretário prestou as informações, encerrar. Caso contrário não esquecer de relacionar o nome do informante.

10. Se 'Não', qual é o seu nome?

11. Qual é o seu cargo?


	Capa RT1 - Atividades Preliminares - Revisão.pdf
	Capa 1.pdf
	1: Capa
	2: Contra Capa

	Plano de Trabalho Formatado.pdf
	Fundo 1.pdf
	3: Fundo





