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1 APRESENTAÇÃO 

Este relatório é integrante da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO PRO-

CESSO DE PLANEJAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ – FASES A, B e C decor-

rente do contrato No 2014/020897 celebrado entre a SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBI-

ENTE (SEMA) e a empresa GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS. 

DADOS DO CONTRATO: 

Edital de Concorrência N°: 083/CELIC/2013 

Contrato No: 2014/020897 

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

Unidade 

Executória 
Projeto Elemento Recurso Empenho n° 

Natureza de 

Despesa 

05.01 5862 3.3.90.35.3502 0295 14002025591 3.3.90.35 

 

Valor de Contrato: R$ 1.733.746,05 

Data de Assinatura do Contrato: 02/06/2014 

Data da Ordem de Serviço: 16/06/2014 

Os documentos que apresentam o Planejamento da Bacia Hidrográfica do Camaquã estão orga-

nizados da seguinte forma: 

 PTC - Plano de Trabalho Consolidado 

 RT1 - Atividades Preliminares 

 RT2 - Consolidação das informações existentes 

 RT3 - Diagnóstico da Bacia 

 RT4 - Prognóstico e Balanços Hídricos 

 REA - Relatório Síntese da Etapa A 

 RT5 - Enquadramento 

 RT6 - Metas intermediárias 

 REB - Relatório Síntese da Etapa B 

 RT7 - Priorização de Ações e Critérios de Outorga e Cobrança 

 REC - Relatório Síntese da Etapa C 

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

Este documento apresenta o RT2 - Consolidação das Informações Existentes. 
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2 INTRODUÇÃO 

Este relatório, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, o qual foi baseado no Termo de 

Referência, considera a Atividade II.1, Identificação e Consolidação das Informações Existentes. 

As seguintes tarefas foram elaboradas para atender esta atividade: 

Tarefa II.1.1 - Identificação e Definição das Variáveis a Serem Utilizadas no Estudo: estabeleci-

mento das relações de causa e efeito que determinam as condições de qualidade e quantidade 

da água na bacia hidrográfica, que requer a avaliação de toda a realidade físico-ambiental, soci-

al, cultural e econômica da região, ou seja, todas as informações mínimas necessárias e suficien-

tes para o cumprimento dos objetivos do estudo. 

Tarefa II.1.2 - Coleta e Sistematização das Informações Existentes: consulta aos trabalhos e 

publicações mais recentes de todos os órgãos direta ou indiretamente relacionados aos recursos 

hídricos, tanto nas esferas federal, estadual ou mesmo municipal, assim como consultas a enti-

dades de pesquisa e planejamento, concessionárias de serviços públicos, além das referências 

bibliográficas constantes no item específico deste Plano de Trabalho. 

Tarefa II.1.3 – Estruturação do SIG no Âmbito do Sistema do DRH/SEMA: a elaboração do PRHC 

será totalmente embasada e subsidiada por um Sistema de Informações Geográficas – SIG atre-

lado a um banco de dados geográficos, onde constarão todos os dados coletados durante os 

estudos do Plano, bem como todas as informações produzidas ao longo do contrato, permitindo 

a representação cartográfica de todos os elementos contidos neste estudo, bem como o acesso 

ao banco de dados propriamente dito. O banco de dados possibilitará a análise integrada de 

informações distribuídas espacialmente, possibilitando novas leituras do território trabalhado. 

Essas informações tornam-se indispensáveis na gestão dos recursos hídricos e especialmente 

para os Planos Diretores de Bacias Hidrográficas, onde se produz e reúne uma grande quantida-

de de dados de diversos temas e fontes. Assim, diante desse grande número de informações 

coletadas e produzidas no PRHC é necessária a padronização do banco de dados que possibilite 

a manipulação dos dados geográficos de forma integrada. Para cumprir com estes preceitos fo-

ram realizadas reuniões entre o responsável pelo desenvolvimento deste SIG e a equipe do 

DRH/SEMA para obtenção de diretrizes, subsídios e informações técnicas, de maneira que o SIG 

seja totalmente compatível com o Sistema do DRH/SEMA. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO CAMAQUÃ 

A bacia hidrográfica do rio Camaquã localiza-se na Região Central do Rio Grande do Sul, perten-

cendo à Região Hidrográfica Litorânea do estado, de acordo com a definição da Política Estadual 

de Recursos Hídricos, instituída pela Lei no 10.350/1994. Situa-se entre os paralelos 30°15’ a 

31°35’ Sul, limitando-se a Oeste pelo meridiano 54°15’ e a Leste pelo meridiano 51°00’. 

Segundo o Comitê de Gerenciamento da Bacia (www.comitecamaqua.com), o rio Camaquã é 

formado pelos arroios Camaquã Chico e Hilário. O arroio Camaquã tem suas múltiplas nascentes 

na região oeste da bacia, dentro das áreas dos municípios de Bagé e Lavras do Sul. 

A área de projeção horizontal da bacia, calculada pela Gama Engenharia de Recursos Hídricos 

Ltda., através de técnicas de geoprocessamento e com dados fornecidos pela SEMA, é de 

21.660 km² (projeção transversa de Mercator, zona 22S, Datum SIRGAS 2000). Este será o valor 

da área de drenagem adotado neste plano. 

A bacia conta com uma população total de 236.287 habitantes (Fonte: SEMA, publicado em 

2010), distribuída por 28 municípios, que se encontram total ou parcialmente dentro da bacia. O 

Quadro 1 apresenta a lista dos municípios localizados na bacia do rio Camaquã, a área total dos 

municípios, o percentual desta área incluída na bacia e a localização da sede municipal. As in-

formações deste quadro foram obtidas a partir de shapefiles de contorno dos municípios e de 

sedes municipais do IBGE. De acordo com critério acertado com o DRH para ser considerado 

pertencente a bacia o município deverá ter área inserida maior que 2 km². Três municípios pos-

suem área inserida na bacia menor que 2 km²: Candiota (1 km²), São Sepé (0,8 km²) e Vila 

Nova do Sul (0,2 km²) e não serão considerados nas análises deste trabalho. 

Quadro 1 – Municípios localizados na Bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

Código do 
Município 

Município 

Área do 

Município 
(km²) 

Área do muni-

cípio dentro 
da bacia 

(km²) 

Proporção 

dentro da 
bacia (%) 

Sede dentro 
da bacia 

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

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

4301073 Arroio do Padre 124,3 57,2 46,90 Não 

4301602 Bagé 4.100,7 2.082,3 50,28 Não 

4301750 Barão do Triunfo 436,1 100,4 22,68 Não 

4301909 Barra do Ribeiro 728,4 43,6 8,01 Não 

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

4303004 Cachoeira do Sul 3.735,6 22,0 0,62 Não 

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

4304507 Canguçu 3.524,7 2.573,9 72,87 Não 

4305173 Cerro Grande do Sul 324,6 277,0 85,96 Sim 

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

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

4306502 Dom Feliciano 1.355,5 967,5 71,30 Sim 
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Código do 
Município 

Município 

Área do 

Município 

(km²) 

Área do muni-

cípio dentro 
da bacia 

(km²) 

Proporção 

dentro da 

bacia (%) 

Sede dentro 
da bacia 

4306601 Dom Pedrito 5.203,7 304,4 5,73 Não 

4306908 Encruzilhada do Sul 3.347,8 1.999,1 59,78 Não 

4309654 Hulha Negra 823,8 104,2 11,43 Não 

4311502 Lavras do Sul 2.604,4 1.365,0 52,26 Sim 

4314407 Pelotas 1.609,4 149,0 9,35 Não 

4314506 Pinheiro Machado 2.250,7 1.289,2 57,65 Não 

4314605 Piratini 3.540,4 1.574,7 44,20 Não 

4317004 Santana da Boa Vista 1.421,0 1.103,7 77,65 Sim 

4318309 São Gabriel 5.032,8 7,2 0,09 Não 

4318408 São Jerônimo 935,8 127,7 13,69 Não 

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

4320354 Sentinela do Sul 281,8 192,8 67,32 Sim 

4321105 Tapes 805,7 677,4 80,30 Sim 

4322327 Turuçu 253,5 114,1 43,21 Sim 

 

O mapa da Figura 1 apresenta os limites dos municípios inseridos, mesmo que parcialmente, na 

bacia hidrográfica do rio Camaquã. A Figura 2 apresenta os seus principais acessos e hidrogra-

fia em escala 1:50.000. 

3.1 Regionalizações 

Nos Termos de Referência que orientaram o processo de contratação do Plano da Bacia Hidro-

gráfica do rio Camaquã demandam que "a Contratada deverá propor uma divisão da Bacia Hi-

drográfica em unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos ou sub-bacias, permitin-

do a segmentação dos estudos para fins de análise e apresentação. 

Esta divisão será aprovada pelo Comitê, assessorado pela empresa e por técnicos da SEMA. Tal 

segmentação é fundamental para a definição do Enquadramento e também para a Outorga do 

direito de uso da água". 

Estas Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH constituem-se em uma 

regionalização da bacia hidrográfica do Camaquã. Uma regionalização pode ser entendida como 

a divisão de um grande espaço territorial em espaços menores, chamados regiões, por meio 

de critérios previamente estabelecidos, baseados nas particularidades próprias que apresentam e 

nos interesses analíticos existentes. 

Vários tipos de regionalização foram considerados e adotados neste plano, visando a abordagem 

de diferentes aspectos analíticos nele envolvidos. A regionalização básica é a dos municípios, 

pois boa parte dos dados demográficos e econômicos consideram estes limites. 
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A Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, instituída pela Lei Esta-

dual no. 10.350/1994, estabeleceu 3 Regiões Hidrográficas1. Em cada uma delas have-

ria uma Agência de Região Hidrográfica com propósito de prestar apoio técnico ao Sis-

tema Estadual de Recursos Hídricos, assessorando e subsidiando os Comitês de Bacia 

Hidrográfica com estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários à fixação dos 

valores de cobrança pelo uso de água, além de arrecadar estes valores, entre outras 

atribuições2.  

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul - PERH/RS considerou para 

todo estado 25 bacias hidrográficas aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

mediante a Resolução CERHRS 02/2002, sendo uma dela a do Camaquã, inserida na Região 

Hidrográfica das Bacias Litorâneas. Nesse plano foram realizados balanços hídricos entre a 

disponibilidade e a demanda hídricas em cada bacia hidrográfica, além de serem adotadas 

para outras formas de espacialização da informação.   

O Zoneamento Ambiental da Silvicultura, elaborado pela FEPAM em 2010, dividiu o 

estado em 45 Unidades de Paisagem Natural para estabelecer diretrizes para a ativida-

de de silvicultura (FEPAM, 2010 a e b). Neste zoneamento, que é uma das formas de 

regionalização, foi estabelecida bacia hidrográfica e a Unidade de Paisagem Natural 

                                           

 

1 Art. 38 - Para fins de gestão dos recursos hídricos o Estado do Rio Grande do Sul fica dividido nas 
seguintes regiões hidrográficas: I - Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai, compreendendo as 

áreas de drenagem do Rio Uruguai e do Rio Negro; II - Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba, 
compreendendo as áreas de drenagem do Guaíba; III - Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas, 

compreendendo as áreas de drenagem dos corpos de água não incluídos nas Regiões Hidrográficas 

definidas nos incisos anteriores. 
2 Art. 20 - Às Agencias de Região Hidrográfica, a serem instituídas por Lei como integrantes da Ad-

ministração Indireta do Estado, caberá prestar o apoio técnico ao Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos, incluindo, entre suas atribuições, as de: I - assessorar tecnicamente os Comitês de Geren-

ciamento de Bacia Hidrográfica na elaboração de proposições relativas ao Plano Estadual de Recur-

sos Hídricos, no preparo de Planos de Bacia Hidrográfica, bem como na tomada de decisões políti-
cas que demandem estudos técnicos; II - subsidiar os Comitês com estudos técnicos, econômicos e 

financeiros necessários à fixação dos valores de cobrança pelo uso da água e rateio de custos de 
obras de interesse comum da bacia hidrográfica; III- subsidiar os Comitês na proposição de enqua-

dramento dos corpos de água da bacia em classes de uso e conservação; IV - subsidiar o Departa-
mento de Recursos Hídricos na elaboração do relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos 

do Estado e do Plano Estadual de Recursos Hídricos; V - manter e operar os equipamentos e meca-

nismos de gestão dos recursos hídricos mencionados no artigo 11, II, b; VI - arrecadar e aplicar os 
valores correspondentes à cobrança pelo uso da água de acordo com o Plano de cada bacia hidro-

gráfica. 
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como bases para a definição das diretrizes de uso para a atividade de Silvicultura no 

RS. As Unidades de Paisagem Natural foram consideradas prioritariamente no que se 

refere à proteção da flora e fauna, dos patrimônios cultural, arqueológico e paleontoló-

gico e no resguardo das terras dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. E 

as bacias hidrográficas foram consideradas quanto aos usos socioeconômicos e dispo-

nibilidade hídrica (FEPAM, 2010a). Este trabalho foi de fundamental relevância para 

definição de um dos tipos de regionalização que será adotado neste Plano da Bacia 

Hidrográfica do Camaquã, sendo que adiante maiores detalhes do mesmo serão apre-

sentados. 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) do Rio Grande do Sul são 

outro tipo de regionalização, e são definidos "como espaço plural e aberto de constru-

ção de parcerias sociais e econômicas, em nível regional, através da articulação política 

dos interesses locais e setoriais em torno de estratégias próprias e específicas de de-

senvolvimento para as regiões" (COREDES, 2010a). Consultas populares têm sido reali-

zadas nestes COREDES para priorizar demandas e investimentos públicos. Os municí-

pios da bacia hidrográfica do Camaquã estão incluídos em vários COREDES: Centro-

Sul, Sul, Vale do Rio Pardo, Jacuí-Centro e Campanha. 

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

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

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

se pode dizer o mesmo com relação às águas subterrâneas, pois algumas vezes as cha-

madas bacias hidrogeológicas não têm seus limites justapostos aos limites das bacias hi-

drográficas.  

Neste plano da bacia do Camaquã, além das bacias hidrográficas mais expressivas, do rio 

Camaquã, do Arroio Velhaco e do arroio Turuçu, existem várias outras menores, dada a 

sua natureza de interbacia , termo que identifica um conjunto de várias pequenas bacias 

que afluem ao oceano ou a uma laguna - no caso a dos Patos - e que se localizam entre 

bacias hidrográficas de maior expressão territorial; no caso, as bacias hidrográficas do 

Guaíba, ao norte, a da lagoa Mirim, ao sul, e a do rio Negro, a sudoeste. 

Mesmo na regionalização das UPGRHs o conceito estrito de bacia hidrográfica não será 

totalmente preservado, como será visto adiante. Isto, pois não teria sentido se trabalhar 

com UPGRH muito pequenas ou muito grandes, como a que seria delimitada pela bacia do 

rio Camaquã como um todo, por questões analíticas e operacionais.  
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Sendo assim, por mais relevante e funcional que seja o conceito de bacia hidrográfica, ele 

não deve engessar as análises regionais, que podem - e às vezes devem - considerar ou-

tros tipos de regionalização, seja por que assim os dados são fornecidos, seja por que as 

variáveis que serão analisadas se enquadram melhor em outros limites que não os de uma 

bacia hidrográfica. No entanto, sempre será possível, e quase sempre necessário em um 

plano de recursos hídricos, projetar-se as análises realizadas com outros tipos de regionali-

zação, sobre a regionalização, por exemplo, de uma UPGRH, mais vinculada ao conceito 

de bacia hidrográfica.  

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

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

Gerenciamento de Recursos Hídricos - RHGRH, em conjunto com as Unidades de Planeja-

mento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH. Estas RHGRH serão definidas e identifica-

das na bacia do Camaquã, após serem definidas as UPGRH. No último item referente a 

esta parte de regionalização serão realizadas as projeções das RHGRH sobre as UPGRH, 

permitindo um aprofundamento desejável nas análises que conformam o planejamento e 

a gestão da bacia do Camaquã, como será visto. 

3.1.1 UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - UPGRHS 

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

Recursos Hídricos - ou sub-bacias -, permite a segmentação dos estudos deste plano para 

fins de análise e apresentação. Nas UPGRHs definidas serão espacializadas as informações 

e a metodologia para análise destas informações, que deverão compreender a paisagem 

de forma sistêmica, permitindo o conhecimento integrado dos elementos bióticos, abióti-

cos e antrópicos e suas inter-relações, possibilitando identificar os principais conflitos de 

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

local, planejar ações para mitigações destes impactos. Esta divisão em UPGRHs será utili-

zada em todas as fases deste plano e da proposta de enquadramento que dele faz parte, 

tendo por finalidade orientar e fundamentar a implementação dos instrumentos de gestão 

da Política Estadual de Recursos Hídricos - incluindo a outorga de direitos de uso de água - 

e a atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A delimitação proposta das UPGRH é apresentada na Figura 3: 

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

Camaquã e do arroio Duro, conectadas hidraulicamente, e abrangendo áreas dos 
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municípios de Arambaré, Camaquã, Canguçu, Chuvisca, Cristal e São Lourenço 

do Sul; 

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

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

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

mo 

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

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

tana da Boa Vista e São Gabriel; 

4. UPGRH do arroio Velhaco: bacias hidrográficas do arroio Velhaco e dos rios afluen-

tes à laguna dos Patos ao norte da UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, abrangendo 

áreas dos municípios de Arambaré, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Camaquã, 

Cerro Grande do Sul, Sentinela do Sul e Tapes;  

5. UPGRH do arroio Turuçu: bacias hidrográficas do arroio Turuçu e dos rios afluentes 

à laguna dos Patos ao sul da UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, abrangendo áreas 

dos municípios de Arroio do Padre, Camaquã, Canguçu, Pelotas, São Lourenço do 

Sul e Turuçu. 
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3.1.2 REGIÕES HOMOGÊNEAS QUANTO AOS PRECEITOS DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS - RHGRH 

O objetivo desta regionalização é configurar espacialmente as regiões das bacias hidrográ-

ficas consideradas nas quais ... 

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

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

de infraestrutura hídrica,  

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

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

do gerenciamento de recursos hídricos. Isto significa que em algumas regiões - que não 

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

mas gerenciais vinculados às águas podem estar mais atrelados ao aumento das disponibi-

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

estão mais presentes, em outras podem ser identificados ameaças importantes que devem 

ser prevenidas, ou oportunidades de desenvolvimento que podem estruturar a economia 

regional, etc. E o gerenciamento de recursos hídricos deve considerar estas especificidades 

regionais. Um exemplo deste conceito será aplicado à bacia hidrográfica do Camaquã e 

mais bem será compreendido com a sua apresentação. 

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

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

Unidades de Paisagem Natural - UPN. Verificou-se que tendo por base os preceitos do 

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

se aplicam em diferentes regiões, a bacia do Camaquã pode ser dividida esquematicamen-

te em 4 regiões, ilustradas no mapa da Figura 4.  

1. RHGRH da Campanha; 

2. RHGRH da Escarpa Oriental; 

3. RHGRH das Terras Baixas; 

4. RHGRH Litorânea. 

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

sagem Natural do Zoneamento Ambiental da Silvicultura. As seguintes características po-

dem ser identificadas em cada uma: 
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os cursos d'água de ordem 4 ou superior): LABGEO UFRGS; Espelhos d'água e contorno da Bacia do Camaquã: DRH; 
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3.1.2.1 RHGRH da Campanha  

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

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

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

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

acidentes geológicos existentes: formações geológicas, cânions, etc. A principal preocupa-

ção do gerenciamento de recursos hídricos desta região será a proteção da qualidade das 

águas para a preservação das características que suportam, mantém e valorizam as voca-

ções regionais, dentro de uma visão de desenvolvimento endógeno. 

Na sua delimitação foram adotadas as Unidades de Paisagem Natural PS2, PS3, PS5 e PS6 

do Zoneamento Ambiental da Silvicultura, cujas principais elementos são apresentados no 

Quadro 2, os aspectos mais relevantes são destacados no Quadro 3 e os objetivos de 

conservação são listados no Quadro 4. 

3.1.2.2 RHGRH da Escarpa Oriental  

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

atividade econômica a silvicultura e a agropecuária extensiva e familiar. Nesta região se 

encontram os principais eixos que possibilitam a implantação de reservatórios de regulari-

zação, como o da barragem do Arroio Duro, já implantado, e outros ainda em implantação 

ou estudos; desta forma, uma das principais preocupações gerenciais desta RHGRH é rela-

cionada à proteção dos solos de forma a evitar as suas erosões e posterior assoreamento 

de rios e reservatórios, e a consideração dos impactos desses reservatórios, e as formas 

de suas compensações. Também são relevantes as questões de qualidade de água, a ju-

sante das aglomerações humanas e possíveis problemas de quantidade, a serem identifi-

cados nos balanços hídricos a serem futuramente realizados neste plano. Esta RHGRH é 

delimitada pela Unidade de Paisagem Natural PS4 do Zoneamento Ambiental da Silvicultu-

ra, sendo suas características apresentadas no Quadro 5. 
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 Quadro 2 – Principais elementos das Unidades de Paisagem Natural que formam a RHGRH da Campanha 
PS2 PS3 PS5 PS6 

Borda oeste do Escudo Sul-rio-
grandense em contato com a Depressão 

central; topografia levemente ondulada 
com altitudes que variam de 100 a 600 

m, com predomínio das altitudes entre 

200 e 400m. Coxilhas recobertas por 
campos nativos com e sem florestas de 

galeria (Lavras do Sul e norte dos muni-
cípios de Dom Pedrito e Bagé) 

A vegetação predominante é a Estepe 

Gramíneo Lenhosa com e sem Floresta 
de Galeria; ocorrendo pequena área de 

Estepe Arbórea. Presença de campos 
nativos secos rupestres. 

Paisagem marcada pelo predomínio dos 
campos do Escudo. 

Região de nascentes do rio Camaquã. 

Borda norte do Escudo Rio-grandense, com 
características típicas desta região fisiográfica: 

relevo ondulado com altitudes predominantes 
entre 200 e 400 m, mas que ficam entre 1 e 50 

m nas proximidades do rio Camaquã, e até 

elevação até 600m. Vegetação mista e presen-
ça marcante de afloramentos rochosos, de 

grande valor paisagístico. 
A cobertura vegetal é a Estepe-Parque com 

floresta de galeria; representando zona de 

transição entre campo e floresta. Marcantes na 
paisagem são os afloramentos rochosos em 

forma de complexos e cerros isolados, com 
aspectos ruiniformes. Destaca-se, neste con-

texto a região das Guaritas, em continuidade 
com a região das minas do Camaquã e serra 

do Apertado. 

Abriga nascentes dos rios Camaquã. 

Centro do Escudo rio-grandense, 
relevo ondulado a forte ondula-

do, com predomínio das altitu-
des entre 200 e 400m, que vari-

am desde 1 a 50m nas calhas 

dos rios até morros que chegam 
a 600m. Coberto por campos e 

mata de galeria ao longo dos 
rios. 

Vegetação de Estepe Arbórea 

com floresta de galeria. 
Os elementos paisagísticos rele-

vantes são o campo, as matas 
de galeria, os cerros e os aflo-

ramentos rochosos, associados à 
importância da região no con-

texto histórico do RS. 

Região de afloramentos rochosos 
com um conjunto de coxilhas da 

borda sudoeste do Escudo Sul-rio-
grandense, caracterizada pela to-

pografia ondulada, de coxilhas com 

altitudes de 200 a 400 e picos que 
chegam a 600m, denominada “Co-

xilha das Pedras Altas”. 
Vegetação de Estepe Gramíneo 

Lenhosa com floresta de galeria 

(campos com matas ciliares). 
Como elemento marcante da pai-

sagem destaca-se o elemento físico 
(coxilhas altas) associado aos as-

pectos histórico-culturais do Esta-
do. 

Zona de nascentes dos rios Cama-

quã. 

Fonte: FEPAM (2010b) 

 

Quadro 3 – Aspectos atuais relevantes das Unidades de Paisagem Natural que formam a RHGRH da Campanha 
PS2 PS3 PS5 PS6 

Predomínio dos campos 
mais conservados em 

extensão na região do 
Escudo sul-rio-grandense 

mantendo seus aspectos 
fisionômicos conserva-

dos. 

Predomínio da atividade 
de pecuária, em grandes 

Exuberantes cenários paisagísticos onde convivem áreas com poten-
cial de conservação e atividades ligadas a pecuária e agricultura 

familiar, com culturas de subsistência. Áreas desativadas de minera-
ção de cobre. 

Mantém-se a mineração de calcário com importante papel na eco-
nomia local e em expansão a silvicultura, no setor leste da unidade. 

No setor nordeste da unidade, destaca-se a ocupação pela atividade 

de silvicultura, mineração de granito e áreas ocupadas pela pecuária 
familiar; 

Presença de sítios de 
relevante valor histórico 

para o Estado. 
Propriedades de médio e 

grande porte, onde pre-
dominam a pecuária ex-

tensiva e o florestamento, 

que desempenha impor-
tante papel na economia 

Marco referencial na fisionomia da 
região do Escudo sul-rio-grandense. 

Apresenta áreas de campos nativos e 
campos secos rupestres de importân-

cia para a conservação, indicadas pelo 
Projeto Pastizales del Cono Sur. Parte 

da área desta Unidade também é 

indicada como uma Área de Impor-
tância para a Avifauna – IBA, com 
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PS2 PS3 PS5 PS6 

estabelecimentos, que 

possibilita a manutenção 
da fisionomia original do 

campo. 
Atrações turísticas, com 

destaque para o municí-

pio de Caçapava do Sul. 
Dos 45 registros da flora 

ameaçada de extinção, 
39 correspondem a cac-

táceas associadas a am-
bientes rochosos e aos 

campos. 

A porção da bacia do rio 
Camaquã inserida nesta 

UPN apresenta déficit 
hídrico superficial. 

Apresenta risco ocorrên-

cia de déficit hídrico no 
solo, com áreas de alto 

risco. 
A UPN apresenta uma 

grande área com Neos-

solos rasos, encontrados 
em relevo ondulado. 

Ao sul e noroeste encontra-se mais conservada, destacando-se áreas 

de relevante interesse paisagístico e importância ambiental, repre-
sentadas pelos complexos rochosos e vegetação típica, forma no 

conjunto uma das regiões de maior importância biológica do Rio 
Grande do Sul, com flora e vegetação peculiar não apenas no con-

texto regional, mas também exclusiva se comparada à diversidade 

nacional. Ocorrência de encraves de campos secos rupestres e ma-
tas de Podocarpus lambertii, com sua fauna associada. 

Apresenta locais de interesse turístico, como a região das minas de 
cobre desativadas. 

Unidades de Conservação: Parque Estadual do Podocarpus, compos-
to por duas áreas descontínuas, ainda não implantadas. 

As áreas indicadas para compor o plano do SEUC são a região das 

Guaritas – Minas do Camaquã, Pedra do Segredo, Rincão do Inferno 
e Boa Vista do Lageado Vermelho. 

Apresenta áreas de campos secos rupestres de importância para a 
conservação, indicada pelo Projeto “Pastizales del Cono Sur”, que 

visa a pecuária como fator de conservação do Pampa. 

Contêm áreas de alta relevância para a conservação da biodiversida-
de indicadas pelo MMA (2000). 

Esta UPN apresenta uma situação especial do ponto de vista florísti-
co e faunístico, com 103 registros da flora e 22 da fauna ameaçada 

de extinção. 

A porção da bacia do rio Camaquã inserida nesta UPN apresenta 
risco de déficit hídrico superficial. 

Apresenta risco médio de déficit hídrico no solo. 
Apresenta uma grande área com Neossolos e afloramentos rochosos 

em áreas de declividade acentuada, com suscetibilidade a erosão. 

da região, concentrando 

serrarias e madeireiras, 
cujo resíduo abastece a 

termelétrica de Candiota. 
Presença de grande nú-

mero de assentamentos, 

voltados para a agricultu-
ra e pecuária familiar. 

Risco de déficit hídrico 
superficial e risco médio e 

alto de déficit hídrico no 
solo. 

Apresenta uma grande 

área com Neossolos e 
afloramentos rochosos 

em áreas de declividade 
acentuada, com suscetibi-

lidade a erosão. 

Parte da UPN encontra-se 
em uma área importante 

para a conservação das 
aves, sendo indicada 

como uma IBA-Birdlife 

Internacional, sendo a 
principal área de ocorrên-

cia do cardeal amarelo 
Gubernatrix cristata. 

espécies ameaçadas em nível global 

(IBA da Região de Pinheiro Machado) 
Região mantém a atividade de pecuá-

ria extensiva e vem sofrendo processo 
de alteração da paisagem pela silvicul-

tura e invasões biológicas (Ulex euro-

paeus). 
A região com potencial turístico, con-

siderando os aspectos relacionados a 
paisagem (coxilhas altas) e valor his-

tórico-cultural, com registro de atra-
ções turísticas. 

Registro de onze espécies da fauna 

criticamente ameaçada de extinção, 
sendo as aves o grupo mais numero-

so, com seis registros onde se salienta 
o cardeal-amarelo Gubernatrix crista-

ta. 

Registro de espécies da flora critica-
mente ameaçadas de extinção, repre-

sentadas pelas cactáceas nos aflora-
mentos rochosos. 

Cerca de um quarto da área deste 

UPN apresenta alto risco para ocor-
rência de déficit hídrico. 

Presença de solos rasos, susceptíveis 
à erosão 

Fonte: FEPAM (2010b) 
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Quadro 4 – Objetivos de conservação das Unidades de Paisagem Natural que formam a RHGRH da Campanha 
PS2 PS3 PS5 PS6 

Conservação dos campos 
representativos da vegeta-

ção de Estepe e Estepe 
Arbórea. 

Conservação dos campos 

secos rupestres e dos aflo-
ramentos rochosos caracte-

rísticos da paisagem. 
Conservação dos recursos 

hídricos e dos solos. 

Conservação da fitofisionomia de Estepe-Parque com floresta de galeria, (vege-
tação mista, de área mais restrita que as demais formações de Estepe, cuja 

representatividade mais significativa associada ao Escudo Sul-rio-grandense é 
nesta UPN). 

Manutenção da conectividade e dos corredores ecológicos de vegetação natu-

ral. 
Conservação dos locais de ocorrência de flora de especial interesse de conser-

vação (espécies endêmicas e ameaçadas de extinção). 
Conservação das formações rochosas dos campos secos rupestres. 

Garantir a manutenção da paisagem e visuais das formações rochosas quando 

ocorrem isoladas e em conjunto. 
Conservação dos recursos hídricos e dos solos. 

Conservação dos campos 
nativos remanescentes e 

associações florestais. 
Manutenção dos elemen-

tos paisagísticos ligados 

aos aspectos históricos 
da região. 

Identificação e conserva-
ção de corredores ecoló-

gicos. 

Conservação dos recur-
sos hídricos e solos. 

Manutenção dos elemen-
tos visuais compostos 

pelas coxilhas recobertas 
com vegetação de campo 

e afloramentos rochosos. 

Conservação dos habitats 
de importância para a flora 

e fauna ameaçadas. 
Conservação da zona de 

nascentes e dos solos. 

Fonte: FEPAM (2010b) 

Quadro 5 – Unidade de Paisagem Natural PS4 que delimita a RHGRH da Escarpa Oriental 
Principais elementos Aspectos atuais relevantes Objetivos de conservação 

Corresponde à escarpa leste do Es-

cudo rio-grandense, região das Ser-
ras do Herval e de Tapes, com relevo 

fortemente ondulado, caracterizando 
o setor mais íngreme do Escudo, 

gradiente de altitude de leste para 

oeste que variam entre 1 e 600m. 
Paisagens marcadas pela presença de 

morros, rios e florestas. 
Cobertura vegetal representativa da 

Floresta Estacional Semidecidual e 
Estepe secundariamente. 

Rede hídrica representada pelas nas-

centes dos cursos de água que dre-
nam para a Laguna dos Patos. 

Fragmentos remanescentes da Floresta Estacional, compostos por vegetação se-

cundária, situada nas áreas mais íngremes e às margens dos cursos de água. 
Atividades rurais diversificadas: arroz, culturas de subsistências, pecuária de corte, 

piscicultura e a cultura do fumo, além de florestamentos de acácia e eucalipto. 
Ao norte predomínio de estabelecimentos de médio porte, e ao sul encontra-se 

estabelecimentos de grande porte. 

Apresenta uma grande área com Neossolos e afloramentos rochosos em áreas de 
declividade acentuada, com suscetibilidade a erosão. 

Apresenta 12 registros de flora ameaçada, sendo que o único registro da espécie 
Valeriana bornmuelleri. 

Apresenta 7 registros de espécies ameaçadas de extinção sendo os mamíferos o 
grupo mais numeroso. 

Presença de balneários nas margens do rio Camaquã e de balneários e atrações 

turísticas no município de São Lourenço. 
A porção da bacia do rio Camaquã inserida nesta UPN apresenta risco de déficit 

hídrico superficial. 

Conservação da Floresta Estacional 

Semidecidual, nos diversos estágios 
sucessionais, com ênfase nos topos 

de morros, áreas de encostas com 
declividade superior a 25º e margens 

de cursos de água. 

Manutenção dos aspectos visuais dos 
morros e vales marcantes na paisa-

gem. 
Conservação dos corredores ecológi-

cos, de forma a interligar os fragmen-
tos florestais remanescentes. 

Proteção de nascentes, dos recursos 

hídricos e dos solos. 
Proteção das áreas de potencial turís-

tico. 

Fonte: FEPAM (2010b) 
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3.1.2.3 RHGRH das Terras Baixas 

Caracterizada pela existência planícies em grande parte, propiciando a irrigação, especial-

mente do arroz, principal uso de água dessa região, em conjunto com abastecimento pú-

blico, industrial e para a pecuária. É a região onde ocorrem os principais conflitos de uso 

de água na bacia do Camaquã. Questões tanto de suprimento hídrico, quanto de qualida-

de de água são supervenientes, pois oferecem restrições ao seu crescimento econômico. 

Esta RHGRH é delimitada pela Unidade de Paisagem Natural PL4 do Zoneamento Ambien-

tal da Silvicultura, cujas características são encontradas no Quadro 6. 

3.1.2.4 RHGRH Litorânea 

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

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

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

também forma um bloqueio à ocupação antrópica de parte desta costa. Além das ques-

tões ambientais de preservação dos sistemas lagunares, restingas e pontais, o gerencia-

mento de recursos hídricos nesta região deve considerar o adensamento dos empreendi-

mentos turísticos. Esta RHGRH é, como a das Terras Baixas, delimitada pela Unidade de 

Paisagem Natural PL4 do Zoneamento Ambiental da Silvicultura, cujas características são 

encontradas no Quadro 7, referidas à parte litorânea. 

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

de recursos hídricos deve adotar em cada RHGRH, mesmo quando elas se encontram na 

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

elas. 

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

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

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

no item anterior as 5 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH. 

Esta regionalização tendo por base os preceitos de gerenciamento de recursos hídricos não 

colide, nem reduz a relevância da regionalização das UPGRHs, apenas a complementa. 
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Quadro 6 – Unidade de Paisagem Natural PL4, na parte que delimita a RHGRH das Terras Baixas 

Principais elementos Aspectos atuais relevantes 
Objetivos de 

conservação 

Corresponde à região de planície lagunar costeira, 
caracterizada pela margem oeste da Laguna dos 

Patos, com altitudes inferiores a 50m. Trecho 
inferior de drenagem do Escudo Sul-rio-

grandense, onde se destaca o rio Camaquã, além 
de vários arroios e pequenas lagoas, compondo 

uma área de características úmidas (banhados) e 

matas paludosas. 
Zona de contato entre a Planície Costeira e o Es-

cudo Sul-rio-grandense. 
Região de formações pioneiras, vegetação com 

influência fluvial e ou lacustre, herbáceas sem 

palmeiras. 
 

Ambientes alterados pela ação antrópica, com banhados gradativamente substituídos pelas 
culturas do arroz e pecuária em pequenas e médias propriedades. 

Unidades de Conservação: Parque Estadual do Camaquã, ainda não implementado, Reserva 
Biológica do Mato Grande, ainda não implementado. 

Áreas indicadas com potencial ambiental para compor o Plano do SEUC: Butiazais de Tapes; 
Várzea do rio Camaquã. 

Áreas indicadas pelo Programa Pró–Guaíba: Banhado Ceroula e Banhado Jacaré. 

Região com áreas de interesse turístico. 
Registro de 2 espécies da fauna ameaçada de extinção, salientando-se a presença do lagar-

to Liolaemus arambarensis. Destaca-se nesta UPN algumas das principais áreas de reprodu-
ção conhecidas de Circus cinereus (gavião-cinza). 

A porção da bacia dos rios Camaquã inserida nesta UPN apresenta risco de déficit hídrico 

superficial. 

Conservação de 
áreas alvo para a 

conservação da 
biodiversidade: 

campos, banha-
dos, Butiazais de 

Tapes, lagoas e 

suas margens. 

 

Quadro 7 – Unidade de Paisagem Natural PL4, na parte que delimita a RHGRH Litorânea 
Principais elementos Aspectos atuais relevantes Objetivos de conservação 

Os elementos marcantes na paisagem são os pontais e 

vegetação de restinga ao longo da Laguna dos Patos e 

no sentido Oeste, salienta-se a topografia ondulada mar-
cando o início do Escudo Sul-Rio-grandense. 

Ambientes alterados pela ação antrópica, embora nos 

pontais e margem da Laguna dos Patos ainda sejam 

mantidas áreas protegidas, especialmente as matas 
ciliares da foz dos rios Camaquã e arroio Velhaco. 

Conservação de áreas alvo para a conserva-

ção da biodiversidade: foz dos rios e matas 

ciliares associadas, campos, banhados, lago-
as e suas margens e pontais. 
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Por mais relevante e funcional que seja o conceito de bacia hidrográfica, ele não deve engessar 

as análises regionais, que podem - e às vezes devem - considerar outros tipos de regionalização, 

seja por que assim os dados são fornecidos, seja por que as variáveis que serão analisadas se 

enquadram melhor em outros limites que não os de uma bacia hidrográfica. No entanto, sempre 

será possível, e quase sempre necessário em um plano de recursos hídricos, projetar-se as análi-

ses realizadas com outros tipos de regionalização, sobre a regionalização, por exemplo, de uma 

UPGRH, mais vinculada ao conceito de bacia hidrográfica.  

3.2 Projeção das RHGRHs sobre as UPGRHs 

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

UPGRHs é apresentada na Figura 5. O Quadro 8 apresenta a área de cada RHGRH locali-

zada nos limites de cada UPGRH, em km2, enquanto o Quadro 9 faz o mesmo, em percen-

tuais da área total da RHGRH.  

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

aplicam à praticamente toda UPGRH do Alto Camaquã e a mais de um terço da UPHRH do 

Médio Camaquã, com exceção de uma parte a nordeste dessa UPGRH, onde se encontram 

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

nicipais de Sentinela do Sul, Chuvisca, Cristal, Arroio do Padre (no divisor da bacia) acha-se 

a RHGRH da Escarpa Oriental, que se prolonga por todas as UPGRHs embora a do Alto Ca-

maquã tenha nela área insignificante.  A RHGRH das Terras Baixas também se prolonga na 

parte mais oriental de três UPGRH – Arroio Velhaco, Baixo Camaquã-Duro e Arroio Turuçu -, 

com área desprezível da UPGRH do Médio Camaquã. O mesmo ocorrendo com a RHGRH 

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

Quadro 8 – Áreas das RHGRH situadas em cada UPGRH (km2) 

UPGRH 

RHGRH 

Litorâneas 
Das Terras 

Baixas 

Da Escarpa 

Oriental 
Da Campanha 

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

Médio Camaquã - 1,1 3259,3 3900,0 

Alto Camaquã - - 13,7 7391,5 

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

Arroio Turuçu 87,3 333,0 1085,7 - 

TOTAL 445,6 2.672,3 7.247,7 11.291,5 
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Quadro 9 – Áreas das RHGRH situadas em cada UPGRH (%) 

UPGRH 

RHGRH  

Litorâneas 
Das Terras 

Baixas 

Da Escarpa 

Oriental 
Da Campanha 

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

Médio Camaquã  - 0,04% 44,97% 34,54% 

Alto Camaquã  -  - 0,19% 65,46% 

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

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

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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4 IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO  

4.1 Variáveis abióticas 

4.1.1 CLIMA 

A caracterização climática da bacia hidrográfica do rio Camaquã será elaborada por meio da aná-

lise das principais variáveis correlatas: precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, evapo-

ração, nebulosidade, insolação e ventos. 

Usualmente, ela é desenvolvida a partir de extensas séries de dados que vão fundamentar as 

normais climatológicas. Por isso, para esse trabalho, serão selecionadas as estações no entorno 

da área com no mínimo 30 anos de dados disponíveis. A classificação climática será realizada 

segundo os sistemas de classificação climática de KÖPPEN-GEIGER (1928) e, também, pelo de 

THORNTHWAITE (1948). 

De acordo com ROLIM; CAMARGO; LANIA; MORAES (2007) o sistema de Köppen parte do pres-

suposto que a vegetação natural é a melhor expressão do clima de uma região. As modificações 

e críticas à abordagem são sempre relacionadas aos limites térmicos/hídricos dos tipos de climas 

determinados para diferentes regiões. A mais significativa foi proposta por TREWARTHA (1954) 

que buscou determinar tipos de climas para os Estados Unidos e, de forma geral, simplificou o 

sistema de Köppen (CARTER E MATHER, 1966), tornando-o mais adaptável para uso em siste-

mas informatizados. Esta modificação foi motivada pela sugestão de FLOHN (1950) na qual os 

climas deveriam ser definidos de acordo com as massas de ar que atingem determinada região. 

No Brasil, os autores mencionados indicam que SETZER (1966) simplificou o método de TRE-

WARTHA (1954) para determinar os tipos climáticos que ocorrem no estado de São Paulo. E que 

mais recentemente STERN ET AL (2005) apresentaram uma modificação específica para a Aus-

trália, mostrando também, que o sistema foi consistente e que pode auxiliar na determinação de 

locais para novas estações meteorológicas e, ainda, ser utilizado em trabalhos de mudanças 

climáticas se os dados meteorológicos forem de diferentes períodos históricos. BURGOS (1958) 

concluiu que classificações climáticas descritivas como a de Köppen trazem informações mais 

adaptadas a estudos geográficos e climatológicos do que agrometeorológicos, pois necessita de 

poucos parâmetros, simplificando demais situações complexas da relação do clima com a produ-

tividade de culturas agrícolas. Entretanto, ainda poucos estudos trazem informações quantitati-

vas da relação da classificação e sua aplicabilidade em estudos agrometeorológicos. 

Em contraste, no sistema de Thornthwaite (THORNTHWAITE, 1948), a planta não é vista como 

um instrumento de integração dos elementos climáticos mas simplesmente como um meio físico 
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pelo qual é possível transportar água do solo para a atmosfera. Dessa forma, um tipo de clima é 

definido como seco ou úmido relacionado às necessidades hídricas das plantas, ou seja, depen-

dente de um balanço hídrico. Por isto esta abordagem é considerada mais refinada que a de 

Köppen para aplicações agrícolas (TREWARTHA, 1954). O mesmo autor, entretanto, critica que a 

evapotranspiração potencial utilizada nesta abordagem é estimada em geral somente pela tem-

peratura devido à falta de disponibilidade de medidas dos outros elementos meteorológicos. 

Dessa forma, isso faz com que a abordagem de Thornthwaite não traga melhorias na definição 

dos climas em comparação à de Köppen, sendo ainda, um sistema muito mais complexo e de 

difícil entendimento. 

Neste plano entendeu-se ser relevante se apresentar ambas as classificações, tanto por serem 

as mais usadas, quanto por que cada uma apresenta informações que permitem mais bem en-

tender o clima regional. 

4.1.1.1 Balanço Hídrico Climático 

O Balanço Hídrico Climático é uma das maneiras para se monitorar a variação do armazenamen-

to de água no solo. A análise das condições hídricas da bacia hidrográfica do rio Camaquã será 

realizada pelo método de THORNWAITE e MATHER (1955), com base nos dados de precipitação 

e evapotranspiração das estações climatológicas selecionadas para este trabalho. 

4.1.1.2 Coleta de dados 

As fontes de onde serão obtidos os dados de precipitação, clima e vazão utilizados nesse projeto 

para os estudos de clima e hidrologia serão a seguir apresentadas. 

Precipitação 

Os dados pluviométricos foram selecionados a partir do sistema Hidroweb, mantido pela Agência 

Nacional de Águas (ANA). A ANA realiza a consistência dos dados. Foram selecionados 127 pos-

tos pluviométricos da bacia hidrográfica e do seu entorno, destacando-se aqui a falta de infor-

mação na sua porção oeste. Posteriormente, na etapa de análise dos dados, serão realizadas 

avaliações mais detalhadas, com o objetivo de definir quais postos serão utilizados, visto que dos 

127 postos de precipitação, alguns não possuem dados ou possuem dados em poucos anos. O 

Quadro 10 abaixo apresenta uma lista de postos com dados (122 postos). 
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Quadro 10 – Relação de postos pluviométricos na bacia do Camaquã e seu entorno. 

Código Latitude Longitude Nome da estação 

02953002 -29,6500 -53,2500 AGUDO 

03051038 -30,9031 -51,5219 ARAMBARÉ 

03051001 -30,9000 -51,5000 ARAMBARÉ (PARAGUAÇU) 

03154001 -31,3047 -54,1197 BAGÉ 

03154004 -31,3833 -54,1000 BAGÉ (SBBG) 

03051002 -30,8833 -51,7833 BANHADO DO COLÉGIO 

03051023 -30,2975 -51,3142 BARRA DO RIBEIRO 

03052001 -30,2000 -52,9167 BARRAGEM CAPANÉ 

03052017 -30,2167 -52,9000 BARRAGEM CAPANÉ 

03051022 -30,8167 -51,8642 BARRAGEM DO DURO 

03053001 -30,1333 -53,1500 BARRO VERMELHO 

03053021 -30,1408 -53,1619 BARRO VERMELHO 

03151001 -31,6167 -51,4167 BOJURU 

03152002 -31,2811 -52,0792 BOQUEIRÃO 

02952036 -29,3125 -52,4292 BOQUEIRÃO DO LEÃO 

03051031 -30,1578 -51,9369 BUTIA 

03053002 -30,5000 -53,4833 CAÇAPAVA DO SUL 

03053003 -30,5167 -53,4833 CAÇAPAVA DO SUL 

03053022 -30,3306 -53,5356 CAÇAPAVA DO SUL 

03052002 -30,0333 -52,8833 CACHOEIRA DO SUL 

03051003 -30,8500 -51,8000 CAMAQUÃ 

03051016 -30,8706 -51,7947 CAMAQUÃ 

03051006 -30,8333 -51,8000 CAMAQUÃ (INSP. RIZICOLA) 

02952034 -29,6733 -52,7694 CANDELÁRIA 

03152003 -31,3911 -52,6972 CANGUÇU 

03052003 -30,3333 -52,3167 CAPIVARITA (CAPIVARI) 

03152004 -31,4667 -52,5167 CASCATA - IPEAS 

03054013 -30,0000 -54,0000 CATUCABA 

03153002 -31,8500 -53,2667 CERRO CHATO 

03153022 -31,8656 -53,2744 CERRO CHATO 

03153001 -31,8000 -53,4833 CERRO DO BAU 

03054015 -30,6000 -54,0833 CERRO DO OURO 

03051004 -30,5981 -51,7544 CERRO GRANDE 

03154002 -31,7000 -54,0667 COLÔNIA NOVA 

02953007 -29,1833 -53,0000 COLONINHA 

03052013 -30,7008 -52,1119 DOM FELICIANO 

02953008 -29,6275 -53,3533 DONA FRANCISCA 

03052005 -30,5436 -52,5236 ENCRUZILHADA DO SUL 

03052006 -30,0000 -52,0000 ENGENHO CENTRAL 

03153021 -31,4300 -53,1061 ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PIRATINI 

03154006 -31,5314 -54,2944 ESTÂNCIA DO ESPANTOSO 

03051035 -30,3833 -51,0500 FAROL DE ITAPUÃ 

03051017 -30,7717 -51,6597 FAZENDA DA BOA VISTA 

03153004 -31,7364 -53,0517 FERRARIA 
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Código Latitude Longitude Nome da estação 

03053005 -30,0000 -53,5000 FORMIGUEIRO 

03152006 -31,6667 -52,2167 GRANJA COTOVELO 

03152008 -31,6686 -52,1803 GRANJA SÃO PEDRO 

03051005 -30,1067 -51,6489 GUAÍBA COUNTRY CLUB 

02952035 -29,4536 -52,6314 HERVEIRAS 

03053018 -30,4886 -53,1192 IRAPUAZINHO 

03053007 -30,8000 -53,9000 LAVRAS DO SUL 

03050008 -30,0467 -50,7019 LOMBAS 

03152009 -31,6500 -52,8667 MARMELEIRO 

03153005 -31,9167 -53,7333 MATARAZZO - BAGÉ 

03152018 -31,9833 -52,9000 MATARAZZO - PALMA 

03152010 -31,6333 -52,6500 MORRO REDONDO 

03150001 -31,1000 -50,9167 MOSTARDAS 

03150002 -31,2500 -50,9000 MOSTAROAS (PWQ-5) 

03151002 -31,1303 -51,7886 PACHECA 

03050002 -30,2531 -50,5064 PALMARES DO SUL 

03050004 -30,2667 -50,5167 PALMARES DO SUL 

03052016 -30,1983 -52,3719 PANTANO GRANDE 

03153003 -31,2167 -53,8500 PARAÍSO 

03050010 -30,0367 -50,3939 PASSINHOS 

03153006 -31,1336 -53,0544 PASSO DA CAPELA 

03052007 -30,9000 -52,4500 PASSO DA GUARDA 

03053010 -30,9611 -53,4886 PASSO DO CAÇÃO 

03052008 -30,9000 -52,8167 PASSO DO MARINHEIRO 

03152011 -31,0003 -52,0497 PASSO DO MENDONÇA 

03152012 -31,9000 -52,6500 PASSO DO RICARDO 

03053004 -30,2314 -53,9853 PASSO DO ROCHA 

03053017 -30,4353 -53,7125 PASSO DOS FREIRES 

03052009 -30,8833 -52,2333 PASSO SÃO JOSÉ 

02953037 -30,0086 -53,0161 PASSO SÃO LOURENÇO 

03153007 -31,7361 -53,5889 PEDRAS ALTAS 

03153018 -31,7167 -53,6000 PEDRAS ALTAS 

03152013 -31,8794 -52,8086 PEDRO OSÓRIO 

03152014 -31,7500 -52,3500 PELOTAS 

03054005 -30,7167 -54,0333 PERI SOUZA 

03050009 -30,2150 -50,2817 PINHAL 

03153008 -31,5775 -53,3769 PINHEIRO MACHADO 

03153009 -31,4333 -53,1000 PIRATINI 

03153010 -31,4333 -53,1000 PIRATINI 

03152016 -31,5731 -52,4619 PONTE CORDEIRO DE FARIAS 

03152017 -31,7167 -52,9000 PONTE DO IMPÉRIO 

03051011 -30,0536 -51,1733 PORTO ALEGRE 

03051015 -30,0667 -51,2167 PORTO ALEGRE (STA TERESA-839) 

03052010 -30,9167 -52,9500 PORTO TARUMA 
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Código Latitude Longitude Nome da estação 

03054006 -30,5667 -54,4333 POSTO BRANCO 

03052011 -30,4192 -52,0733 QUITERIA 

02953015 -29,8000 -53,3667 RESTINGA SECA 

02953016 -29,7333 -53,1833 RINCÃO DA PORTA 

02952010 -29,9833 -52,3500 RIO PARDO 

02952011 -29,9833 -52,3667 RIO PARDO 

02952012 -29,7167 -52,4333 SANTA CRUZ DO SUL 

03054009 -30,3333 -54,3167 SANTA MARGARIDA 

02953017 -29,7242 -53,7200 SANTA MARIA 

03053015 -30,8667 -53,1167 SANTANA DA BOA VISTA 

03054017 -30,3408 -54,3169 SÃO GABRIEL - IPAGRO 

03054010 -30,3333 -54,3000 SÃO GABRIEL 

03054011 -30,3333 -54,3167 SÃO GABRIEL 

03054018 -30,3561 -54,3181 SÃO GABRIEL 

03151003 -31,3694 -51,9867 SÃO LOURENÇO DO SUL 

03053020 -30,1933 -53,5631 SÃO SEPÉ - MONTANTE 

03053012 -30,1833 -53,5500 SÃO SEPÉ 

03052012 -30,6219 -52,8097 SERRA DOS PEDROSAS 

03154008 -31,2794 -54,7006 SERRILHADA 

02953020 -29,4167 -53,0333 SOBRADINHO 

03050007 -30,6683 -50,5408 SOLIDÃO 

03051013 -30,6667 -51,4000 TAPES 

03051039 -30,6600 -51,4986 TAPES 

03154003 -31,0286 -54,1844 TORQUATO SEVERO 

03153017 -31,3142 -53,4978 TORRINHAS 

03053023 -30,9686 -53,9650 TRÊS PASSOS II 

03155001 -31,2750 -55,0378 TRÊS VENDAS 

02953006 -29,0667 -53,2000 BARRAGEM SALTO GRANDE 

03153014 -31,5500 -53,6667 USINA CANDIOTA 

02953022 -29,1167 -53,3500 USINA IVAÍ 

03050006 -30,0833 -50,7833 VIAMÃO 

03152005 -31,6542 -52,7967 VILA FREIRE 

03053024 -30,3417 -53,8797 VILA NOVA 

03154007 -31,8667 -54,1667 ACEGUÁ 

 

A Figura 6 e a Figura 7 apresenta uma disponibilidade preliminar dos dados obtidos. Os valo-

res nas células apresentam disponibilidade percentual (0-100%) nos períodos anuais. Apesar da 

existência de vários postos sem dados, é possível perceber períodos em comum com um número 

razoável de postos pluviométricos. A Figura 8 apresenta a localização das estações na bacia. 
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Figura 6 – Disponibilidade temporal dos dados pluviométricos na bacia do Camaquã 
(parte 1). 
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Figura 7 – Disponibilidade temporal dos dados pluviométricos na bacia do Camaquã 
(parte 2). 
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Dados climáticos 

Com relação às variáveis climáticas (temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e 

vento), foram obtidas as normais climatológicas mensais publicadas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). Além disso, também foram obtidas 13 estações oriundas do sistema Hi-

droweb. Posteriormente, após a análise dos dados, serão definidas as estações a serem utiliza-

das. 

O Quadro 11 mostra as fontes das informações que serão usadas para realizar a caracterização 

climatológica da bacia do Camaquã. 

Quadro 11 – Fonte de informações para o estudo climatológico da bacia do Camaquã 

Mídia Autores Título 

Resumo das in-

formações dispo-
níveis 

Disponibilidade 

Digital 
Agência Nacional de 

Águas (ANA) 
Portal Hidroweb 

Dados de postos 

pluviométricos da 
bacia hidrográfica e 

do seu entorno 

http://hidroweb.ana
.gov.br 

Digital 
Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) 

Normais Climatológicas 

do Brasil 1961-1990 

Normais climatológi-
cas mensais das 

variáveis climáticas 
(temperatura, pres-

são atmosférica, 

umidade relativa do 
ar e vento) 

http://www.inmet.g

ov.br 

4.1.2 HIDROLOGIA 

A base de dados climáticos e hidrológicos disponíveis para posterior utilização na modelagem 

hidrológica e determinação da disponibilidade hídrica foi levantada. No desenvolvimento deste 

plano será utilizado o modelo hidrológico distribuído MGB-IPH, que simula o processo de trans-

formação chuva-vazão em grandes bacias (COLLISCHONN e TUCCI, 2001; COLLISCHONN et al, 

2007).  

Três níveis de divisão dos dados espaciais podem ser adotados para aplicação do modelo MGB-

IPH: a bacia; as sub-bacias; e as minibacias. A bacia é a área total que será representada no 

modelo hidrológico, ou seja, a área da bacia hidrográfica do rio Camaquã. As minibacias são as 

menores unidades em que a bacia é dividida, para as quais será feita a regionalização, e consti-

tui a discretização da área para aplicação do modelo hidrológico MGB-IPH. As sub-bacias são 

unidades maiores do que as minibacias e menores do que a bacia, que podem ser utilizadas para 

a definição de valores de parâmetros do modelo hidrológico e para os procedimentos de calibra-

ção. A definição das sub-bacias para o modelo é opcional, mas normalmente deve considerar a 

localização dos postos fluviométricos e/ou de outros pontos notáveis, como reservatórios, pon-
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tes, cidades e tomadas de água. A divisão dos dados espaciais é realizada a partir de informa-

ções do relevo. 

Ainda, a variabilidade espacial das características hidrológicas dentro de cada minibacia que 

compõe a bacia hidrográfica é tratada através das Unidades de Resposta Hidrológicas (URH), 

que são áreas de comportamento hidrológico similar utilizadas no MGB-IPH.  

Os dados de entrada para este modelo são precipitação, vazão, clima, relevo e o mapa de Uni-

dades Resposta Hidrológicas (URH). 

4.1.2.1 Dados de precipitação 

Serão utilizados dados diários de precipitação, provenientes dos mesmos postos pluviométricos 

selecionados para a análise climatológica da bacia. Devido à importância da precipitação para a 

modelagem hidrológica será feita uma análise de falhas de medições dos dados dos pluviôme-

tros da bacia. Essa análise, apesar de simplificada, visa mostrar regiões da bacia que podem 

estar mal monitoradas, podendo limitar análises mais detalhadas na região. 

4.1.2.2 Dados climáticos 

As variáveis climáticas que são dados de entrada no modelo hidrológico são a temperatura do 

ar, a velocidade do vento, a pressão atmosférica, a umidade relativa do ar e a insolação. Serão 

utilizadas informações provenientes de postos climatológicos do INMET e da ANA. 

4.1.2.3 Vazão 

Os dados fluviométricos também foram obtidos a partir do sistema Hidroweb mantido pela ANA, 

que realiza a consistência dos dados. Foram obtidas informações de 16 estações localizadas den-

tro da região de interesse. Os dados estão em intervalo de tempo diário. O Quadro 12 apresenta 

uma lista de postos. A Figura 9 apresenta a localização das estações na bacia. 

Quadro 12 – Relação de postos fluviométricos na Bacia do Camaquã. 

Código Latitude Longitude Nome do posto Situação 

87540000 -30,9067 -51,4981 ARAMBARÉ - 

87530000 -30,7500 -51,6833 CAMAQUÃ I 1980-1986 

87750000 -30,8167 -52,7667 CERRO DA ARVORE - 

87865000 -30,7000 -52,0667 DOM FELICIANO - 

87820000 -30,9167 -52,4500 PASSO DA GUARDA - 

87670000 -30,9733 -53,0453 PASSO DAS CARRETAS 2005-2014 

87800000 -30,9000 -52,5333 PASSO DO ABRANJO - 

87590000 -30,9611 -53,4886 PASSO DO CAÇÃO 1980-2008 

87730001 -30,9000 -52,8333 PASSO DO MARINHEIRO - 

87900000 -31,0167 -52,0500 PASSO DO MENDONÇA - 
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Código Latitude Longitude Nome do posto Situação 

87880000 -30,9833 -52,0833 PASSO DO SAPATO 1980-1985 

87880001 -30,9833 -52,0833 PASSO DO SAPATO 1 - 

87850000 -30,8667 -52,2500 PASSO DOS LADRÕES - 

87810000 -30,8833 -52,5167 PASSO MARIA SANTA - 

87780000 -30,9833 -52,6333 PASSO PANTANOSO - 

87840000 -30,8833 -52,2500 PASSO SÃO JOSÉ - 
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Apesar do número razoável de estações fluviométricas, poucas delas possuem dados. No período 

entre 1980 e 2014 existem quatro estações fluviométricas com dados, porém nenhuma delas em 

todo o período, conforme pode ser visto na Figura 10, que mostra a disponibilidade temporal 

dos dados. 

 
Figura 10 – Disponibilidade temporal dos dados fluviométricos na bacia do Camaquã. 

4.1.2.4 Relevo 

Devido às dimensões da bacia a melhor informação disponível sobre o relevo é 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 (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Centro Aeroespacial 

Alemão) e ASI (Agenzia Spaziale Italiana – 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. 

Valores suficientes para atender as demandas relacionadas aos balanços hídricos em quantidade 

e em qualidade que subsidiarão este plano. A Figura 11 apresenta uma ilustração da topografia 

da bacia do rio Camaquã a partir do SRTM 90m. 
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O MDE do SRTM tipicamente apresenta erros em locais com vegetação densa ou declividade 

extremamente elevada. Entretanto, avaliações anteriores do MDE do SRTM em locais com vege-

tação menos densa ou de menor altura média revelam excelentes correlações com dados topo-

gráficos obtidos em mapas em escala 1:50.000. 

4.1.2.5 Unidades de Resposta Hidrológica – URH 

Considera-se que o comportamento hidrológico das URHs possa ser explicado por características 

físicas relacionadas aos solos (por exemplo: capacidade de armazenamento de água, profundi-

dade, porosidade, condutividade hidráulica) e à cobertura vegetal (por exemplo: 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: 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 informação, co-

mo, 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 MGB-IPH em cada uma das minibacias de 

acordo com o comportamento hidrológico esperado em cada Unidades de Resposta Hidrológica 

(URH). 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. evapotranspira-

ção e interceptação). 

Com mapas de uso e de tipo do solo de bases de dados nacionais e continentais (RADAMBRA-

SIL, 1982; DIJKSHOORN et al, 2005; EVA et al, 2002) foram definidas Unidades de Resposta 

Hidrológicas (URH) necessárias para os parâmetros do Modelo MGB-IPH, e gerado um mapa 

simplificado de URH para o Brasil que tem sido testado e amplamente utilizado por FAN et al 

(2012a; 2012b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d) e PONTES et al (2012). A Figura 12 mostra o 

mapa recortado para a bacia do rio Camaquã. 
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As informações de vegetação para definição das URH foram obtidas do Mapa de Vegetação de 

América do Sul, desenvolvido por EVA et al (2002), com resolução espacial de aproximadamente 

1 km a partir de revisões de levantamentos de cobertura vegetal anteriores e múltiplas imagens 

de satélite de diferentes resoluções e finalidades. Outra fonte de informação sobre uso do solo 

que poderá ser adotada para criar o mapa de URH definitivo para a modelagem é o Mapeamen-

to da cobertura vegetal do Bioma Pampa, desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento 

(LABGEO) do Centro de Ecologia do Instituto de Biociências da UFRGS no período de outubro de 

2004 a junho de 2006. Esse mapa possui resolução de 1:250.000 e foi gerado através da espa-

cialização das formações vegetais naturais remanescentes e das transformações ocorridas na 

paisagem pelo uso antrópico, cuja classificação de tipologia de vegetação seguiu o manual técni-

co de vegetação do IBGE. 

4.1.2.6 Fontes de informações 

O Quadro 13 mostra as fontes das informações que serão usadas no estudo hidrológico da bacia 

do Camaquã. O anexo 10.1 apresenta uma descrição mais detalhada do Modelo MGB-IPH. 

Quadro 13 – Fontes de informação para o estudo hidrológico da bacia do Camaquã 

Mídia Autores Título 
Resumo das in-

formações dispo-

níveis 

Disponibilidade 

Digital 
Agência Nacional de 

Águas (ANA) 
Portal Hidroweb 

Dados de postos 
pluviométricos e 

fluviométricos da 
bacia hidrográfica e 

do seu entorno 

http://hidroweb.ana

.gov.br 

Digital 
Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) 

Normais Climatológicas 
do Brasil 1961-1990 

Dados de tempera-
tura do ar, o vento, 

a pressão atmosféri-
ca, e a umidade 

relativa do ar 

http://www.inmet.g
ov.br 

Digital 

National Aeronautics and 
Space Administration 

(NASA) 

Modelo Digital de Eleva-
ção (MDE) do Shuttle 

Radar Topography Mis-
sion (SRTM), 

MDE com resolução 
espacial de cerca de 

90 m, e resolução 

vertical de 1 m 

http://www.relevob

r.cnpm.embrapa.br/
download/ 

Digital 

(CD) 
 

PROJETO RADAMBRASIL. 

 

Levantamento de Recur-

sos Naturais: Folha SH. 
22 Porto Alegre e parte 

das folhas SH. 21 Uru-

guaiana e SI. 22 Lagoa 
Mirim. 

 

Biblioteca do Insti-
tuto de Pesquisas 

Hidráulicas da 

UFRGS 

4.1.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

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

sul-rio-grandense, possuindo uma grande diversidade litológica. No Escudo sul-rio-grandense 
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ocorrem as rochas mais antigas que existem no Estado do Rio Grande do Sul. Ocorrem quatro 

grandes conjuntos, associações ou sequências de rochas: conjunto de rochas dos terrenos 

magmáticos e metamórficos pré-cambrianos; associações de rochas vulcanogênicas e sedimen-

tares neoproterozóicas a eopaleozóicas; sequências gonduânicas, vulcanismo e magmatismo 

mesozóico; e sequências de coberturas sedimentares cretáceo-cenozóicas. 

Do ponto de vista geomorfológico, a bacia integra, predominantemente, as unidades Planaltos 

Residuais Canguçu-Caçapava do Sul e Planalto Rebaixado Marginal. 

Hidrogeologicamente, a bacia apresenta uma grande diversidade de aquíferos relacionados ao 

tipo de rochas existentes na bacia. Há a ocorrência de aquíferos relacionados aos grandes con-

juntos, associações ou sequências de rochas listadas acima.  

Este estudo irá utilizar as fontes de informações listadas nos quadros abaixo e todos os tipos de 

informações e estudos relativos a bacia e que apresentarem interesse ao desenvolvimento do 

trabalho. 

O Quadro 14 mostra as fontes das informações que serão usadas para caracterizar a geologia e 

geomorfologia da bacia do Camaquã, e o Quadro 15 mostra as fontes das informações que se-

rão usadas no estudo hidrogeológico da bacia. Estas informações serão utilizadas na análise de 

disponibilidade hídrica subterrânea. 

Quadro 14 – Fontes de informação para o estudo geológico e geomorfológico da 
bacia do Camaquã 

Mídia Autores Título 
Resumo das in-

formações dispo-

níveis 

Disponibilidade 

Digital 
(CD) 

 

PROJETO RADAMBRASIL. 

 

Levantamento de Recur-
sos Naturais: Folha SH. 

22 Porto Alegre e parte 

das folhas SH. 21 Uru-
guaiana e SI. 22 Lagoa 

Mirim. 

Caracterização da 
geologia e da geo-

morfologia da Bacia. 

Será utilizado na 
caracterização das 

unidades geológicas 

Biblioteca do Insti-

tuto de Pesquisas 

Hidráulicas da 
UFRGS 

Digital ECOPLAN 

Avaliação Quali-

quantitativa da Bacia do 
rio Camaquã 

Caracterização geo-

lógica da bacia 
Água & Solo 

Digital CPRM 
Mapa geológico do RS Descrição das Uni-

dades Geológicas do 

RS 

Água & Solo 
Escala 1:750.000 

Digital CPRM 
Mapa geomorfológico do 

RS Escala 1:750.000 

Descrição das Uni-
dades de Relevo do 

RS 

Água & Solo 

Papel 
Holz. Michael, De Ros. 

Luiz Fernando 
Geologia do Rio Grande 

do Sul 

Aborda vários temas 
sobre a geologia do 

RS, sob o ponto de 
vista de vários auto-

res 

Acervo particular 
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Mídia Autores Título 
Resumo das in-

formações dispo-

níveis 

Disponibilidade 

Digital Borba. A. Weissheimer 

Evolução Geológica da 
“Bacia do Camaquã” 

(Neoproterozóico e Pa-
leozóico Inferior do Es-

cudo sul-rio-grandense, 

RS, Brasil): uma visão 
com base na integração 

de ferramentas da estra-
tigrafia, petrografia e 

geologia isotópica. 

(2006) 

Procura mostrar a 
aplicação de ferra-

mentas para o en-
tendimento da evo-

lução geológica das 

unidades sedimenta-
res da Bacia do rio 

Camaquã. 

Internet - 
http://hdl.handle.
net/10183/7906 

 

Quadro 15 – Fontes de informação para o estudo hidrogeológico da bacia do 
Camaquã 

Mídia Autores Título 
Resumo das informações dis-

poníveis 
Disponibilidade 

Digital CPRM 

Mapa Hidrogeo-

lógico do RS 
Escala: 

1:750.000 

Contém as unidades hidrogeológi-
cas da bacia 

Água & Solo 

Digital / 

Papel 
CPRM 

Mapa Geológico 
do RS 

Esc. 
1:1.000.000 

Descrição das Unidades geológicas 

do RS 
Água & Solo 

Digital 
ECOPLAN 
(1997) 

Avaliação quali-

quantitativa da 
Bacia do rio 

Camaquã 

Contém a caracterização dos Do-
mínios hidrogeológicos da bacia 

Água & Solo 

Digital CPRM 

SIAGAS - Sis-
tema de Infor-

mações de 
Águas Subter-

râneas 

Banco de Dados de Poços da Bacia 

Internet - 

http://siagasweb.cp
rm.gov.br/layout  

Digital CORSAN Banco de Dados 
Banco de Dados da CORSAN por 

Município 
Consulta a CORSAN 

4.1.4 SOLOS E APTIDÃO DOS SOLOS PARA AGRICULTURA E PARA IRRIGAÇÃO 

A caracterização dos solos será realizada com base na informação pedológica completa da Bacia 

do Camaquã e disponível na maior escala, que é o levantamento pedológico realizado pelo Proje-

to Radambrasil (Brasil, 1986) que apresenta mapa de solos em papel escala 1:1:000.000 e no 

mapa de solos em formato digital na escala 1:250.000, produzido no âmbito do Projeto Radam-

brasil e disponibilizado posteriormente (2005). Essa publicação caracteriza-se por ser o mapea-

mento de solos mais detalhado disponível que recobre toda a extensão da Bacia do Camaquã. As 

unidades de mapeamento de solos desse mapa pedológico servirão de base para a classificação 

da aptidão agrícola das terras e da classificação da aptidão para irrigação, que serão realizadas 
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pela reclassificação das unidades de mapeamento de solos. 

As classificações da aptidão de uso agrícola das terras baseiam-se na avaliação das qualidades e 

das limitações das terras, tendo por objetivo indicar as possibilidades de uso agrícola e recomen-

dar as práticas de manejo necessárias para manter ou elevar a produtividade das terras, sem 

que sejam degradadas. Para a classificação serão interpretadas as características das terras e 

avaliados os graus de limitações que estas possuem. Serão consideradas apenas as limitações 

permanentes, não corrigíveis ou com correção muito difícil, como declividade acentuada, pedras 

não removíveis, lençol freático superficial, textura muito arenosa e outras. Para tanto, será utili-

zado o Sistema Brasileiro de Classificação da Aptidão Agrícola das Terras (Ramalho Filho e Beek, 

1995), que foi desenvolvido para uso na classificação da aptidão agrícola das terras em avalia-

ções em nível de reconhecimento, tal como as informações de solos disponíveis para a região 

em estudo e considerando concomitantemente três níveis de manejo, o que também o compati-

biliza com as características da Bacia do Camaquã. 

A classificação de terras para irrigação que será empregada neste trabalho será baseada no sis-

tema desenvolvido pelo U.S. Bureau of Reclamation (USBR) (US. Department of the Interior, 

1952) e terá como objetivo avaliar a disponibilidade de áreas aptas para agricultura irrigada. A 

avaliação da aptidão das terras para irrigação será baseada em parâmetros físicos, considerando 

as características principais dos fatores solo, topografia e drenagem. 

O Quadro 16 mostra as fontes das informações que serão usadas no estudo pedológico da bacia 

do Camaquã. 

Quadro 16 – Fontes de informação para o estudo pedológico da bacia do Camaquã 

Mídia Autores Título 
Resumo das infor-
mações disponíveis 

Disponibilidade 

Digital (CD) 
PROJETO RADAM-

BRASIL. 

Levantamento de 

Recursos Natu-

rais: Folha SH. 22 
Porto Alegre e 

parte das folhas 
SH. 21 Uruguaia-

na e SI. 22 Lagoa 
Mirim. 

Caracterização dos 

recursos naturais, inclu-
indo geologia, geomor-

fologia, solos e vegeta-
ção. Será usado para a 

caracterização das 

unidades de mapea-
mento de solos na 

bacia. 

Biblioteca do Insti-
tuto de Pesquisas 

Hidráulicas da 
UFRGS 

Digital 

Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísti-

ca (IBGE) 

Mapa pedológico 

do Rio Grande do 
Sul na escala 

1:250.000 

Mapa de solos do Rio 
Grande do Sul na esca-

la 1:250.000. Será 
usado para mostrar a 

distribuição dos solos 
na Bacia. 

Água e Solo 

Papel 
 

RAMALHO FILHO, 
A.; BEEK, K.J. 

Sistema de avali-

ação da aptidão 
agrícola das ter-

ras 

Detalha e explica a 

metodologia do Siste-
ma Brasileiro de avalia-

ção da aptidão agrícola 

Biblioteca da Fa-
culdade de Agro-

nomia da UFRGS 
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Mídia Autores Título 
Resumo das infor-
mações disponíveis 

Disponibilidade 

das terras. Será usado 

para classificar as uni-
dades de mapeamento 

de solos quanto a sua 
aptidão agrícola. 

Papel 
US. Department of 

the Interior 

Irrigated Land 

Use 

Contém o “Sistema 

Americano” de avalia-
ção da aptidão das 

terras para irrigação, 

desenvolvido pelo U.S. 
Bureau of Reclamation 

dos Estados Unidos. 
Será usado para classi-

ficar as unidades de 
mapeamento de solos 

quanto a sua aptidão 

para irrigação. 

Biblioteca do Insti-
tuto de Pesquisas 

Hidráulicas da 
UFRGS 

4.1.5 VULNERABILIDADE DOS SOLOS À EROSÃO 

O mapeamento de áreas com potencial erosivo será obtido em três frentes: 

4.1.5.1 Modelagem da perda de solos 

A partir do cruzamento dos mapas referentes a características pluviométricas, pedológicas, de 

relevo e da cobertura do solo, em ambiente de Sistemas de Informação Geográficas (SIG), será 

implementado um modelo que permita identificar o potencial erosivo da bacia hidrográfica do rio 

Camaquã. O modelo sugerido para este estudo é a Equação Universal de Perda de Solos 

(WISCHMEIER, 1978) por ser adequada à aplicação em ambiente SIG (BURROUGH & 

MCDONELL, 1998). 

Análise de imagens: Uma vez identificadas às áreas potencialmente críticas serão verificados 

indicativos de processos erosivos, a partir da fotointerpretação de imagens de alta e média reso-

lução. 

4.1.5.2 Análise de séries dos postos sedimentométricos 

A análise estatística destas séries possibilita a obtenção de curvas-chave de descarga sólida e 

estimar a taxa de transferência do material erodido na bacia de contribuição. No caso da bacia 

hidrográfica do rio Camaquã, existe um único posto hidrossedimentométrico sob a responsabili-

dade da Agência Nacional de Águas (ANA). Este posto de monitoramento vem coletando medi-

das de descargas líquidas e concentração de sólidos em suspensão desde 1978 até 2014. As 

características deste posto são apresentadas no Quadro 17. 

A análise conjunta da modelagem de perda de solos e da fotointerpretação de áreas críticas, 
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permitirá a indicação de uma rede de monitoramento sedimentométrico a ser implementada no 

futuro. 

Quadro 17 – Características do Posto Sedimentométrico 87905000. 
Código 87905000 

Nome PASSO DO MENDONÇA 

Código Adicional - 

Bacia ATLÂNTICO, TRECHO SUDESTE (8) 

Sub-bacia LAGUNA DOS PATOS (87) 

Rio RIO CAMAQUÃ 

Estado RIO GRANDE DO SUL 

Município CRISTAL 

Responsável ANA 

Operadora CPRM 

Latitude -31º 0’ 43’’ 

Longitude -52º 3’ 9’’ 

Altitude (m) 24 

Área de Drenagem (km²) 15.600 

 

Recursos materiais a serem utilizados nas atividades de campo e/ou escritório são: 

 Mapas com a locação do empreendimento e áreas de influência delimitadas; 

 Modelo Digital de Elevação – SRTM e DSG; 

 Mapa da base cartográfica do DSG 1:50.000; 

 Base municipal recente IBGE 1:250.000; 

 Mapa de pedologia RADAMBRASIL 1:250.000; 

 Mapa de uso e cobertura vegetal atualizado 1:50.000; 

 Localização dos postos pluviométricos, fluviométricos, qualidade da água e sedimento-

métricos existentes (ANA, Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, etc.); 

 Séries históricas dos postos pluviométricos, fluviométricos, qualidade da água e sedimen-

tométricos existentes (ANA, ANEEL, etc.); 

 Imagens orbitais de alta e média resolução (RapidEye e LANDSAT 8). 

4.2 Variáveis bióticas 

4.2.1 VEGETAÇÃO E FAUNA TERRESTRE 

Vegetação 

A bacia do Camaquã está inserida no Bioma Pampa, possuindo formações fitofisionômicas distin-

tas conforme o Projeto Biodiversidade RS: Estepe (Campos do Sul do Brasil) Arbórea aberta com 

floresta de galeria; gramíneo lenhosa (campestre) com floresta de galeria e parque com floresta 

de galeria, que são formações com predomínio de campo e, Floresta Estacional Semidecidual 
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(Floresta Tropical Subcaducifólia) – submontana. 

A vegetação da bacia do Camaquã é formada basicamente por um mosaico de floresta-campo, 

além de formações ciliares, que ocorrem ao longo da sua extensão. As florestas ciliares possuem 

grande importância e são indispensáveis ao equilíbrio ecológico, atuando principalmente como 

protetoras e reguladores dos cursos de água e do solo próximo a eles, contribuindo para a redu-

ção da erosão das camadas mais superficiais do solo e, consequentemente, o assoreamento do 

leito do rio. É importante salientar que além dos pontos já citados, a matas ciliares ainda servem 

de corredores ecológicos para a fauna, permitindo o deslocamento dos animais, bem como man-

tendo o intercambio genético, além de proporcionar abrigo e proteção. 

Fauna  

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

em especial, do Rio Grande do Sul, onde esse ecossistema ocupa uma superfície maior. Portan-

to, na fauna terrestre da bacia do Camaquã ocorrem algumas das espécies mais populares e 

emblemáticas da fauna gaúcha, que são animais essencialmente campestres, como a ema (Rhea 

americana), a perdiz (Nothura maculosa), o quero-quero (Vanellus chilensis), a caturrita (Myio-

psitta monachus), o joão-de-barro (Furnarius rufus), o zorrilho (Conepatus chinga) e o graxaim-

do-campo ou “sorro” (Lycalopex gymnocercus).  

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

em locais mais protegidos, como áreas de Áreas de Preservação Permanentes (APPs), encostas, 

parques e outros locais onde a vegetação encontra-se preservada e não ocorra caça, sendo que 

a existência local varia muito em função do grau de conservação do ambiente. 

Atualmente, devido aos aspectos históricos do povoamento da região da bacia, e à consequente 

degradação dos ecossistemas, a fauna está descaracterizada no que tange os ecossistemas ori-

ginais. As espécies hoje encontradas são aquelas que conseguiram adaptar o seu modo de vida 

à influência humana, bem como aquelas que associam sua existência às atividades antrópicas 

(sinantrópicas). 

O Quadro 18 mostra as fontes das informações que serão usadas na caracterização da vegeta-

ção e fauna terrestre da bacia do Camaquã. 
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Quadro 18 – Fontes de informação para a caracterização da vegetação e fauna 
terrestre da bacia do Camaquã 

Mídia Autores Título 
Resumo das infor-

mações disponíveis 
Disponibilidade 

Digital 
PROJETO RADAM-

BRASIL. 

Levantamento de 
Recursos Natu-

rais: Folha SH. 22 
Porto Alegre e 

parte das folhas 

SH. 21 Uruguaia-
na e SI. 22 Lagoa 

Mirim. 

Caracterização dos 

recursos naturais, inclu-

indo geologia, geomor-
fologia, solos e vegeta-

ção. Será usado para a 
caracterização das 

unidades de mapea-

mento de solos na 
bacia. 

Biblioteca do Insti-
tuto de Pesquisas 

Hidráulicas da 

UFRGS 

Digital 
Projeto Biodiversida-

de RS 

Coletâneas de 
mapas e informa-

ções sobre a 

fauna e flora do 
RS 

Mapas e Textos sobre 

vegetação e fauna do 

RS 

Online - 
http://www.biodiv

er-

sidade.rs.gov.br/p
ortal/index.php  

Digital 
Ministério do Meio 

Ambiente 
Bioma Pampa 

Mapas e Textos Descri-
tivos 

Online - 

http://www.mma.
gov.br/biomas/pa

mpa 

Papel 
REINTZ; R., KLEIN, 

R., REIS, A. 

Projeto Madeira 
do Rio Grande do 

Sul 

Contém informações 

florestais referentes a 

remanescentes nativos 
no Estado do RS. 

Exemplar próprio 

da consultora. 

Digital 
PILLAR, V. D. P., et 

al 
Campos Sulinos 

Dados de fauna e flora 
dos campos sulinos. 

Online - 

http://ecoqua.ecol
ogia.ufrgs.br/arqui

vos/Livros/Campos
Sulinos.pdf 

Digital 
MARQUES, A. A. B. 

et al 

Lista de Espécies 

de Fauna amea-
çadas do RS. 

Lista de Referência da 

Fauna Ameaçada de 
Extinção no Rio Grande 

do Sul. Decreto no 
41.672, de 11 junho de 

2002. 

Online - 

http://www.fzb.rs.

gov.br/upload/139
6360907_fauna_a

meacada.pdf 

Digital 
RIO GRANDE DO 

SUL 

Lista de Espécies 

de Flora ameaça-
das do RS. 

Decreto Nº 42.099, de 

31 de dezembro de 
2002. 

Online - 
http://www.fzb.rs.

gov.br/upload/139
6360713_flora_am

eacada.pdf 

Digital (CD) 
PROJETO RADAM-

BRASIL. 

Levantamento de 

Recursos Natu-
rais: Folha SH. 22 

Porto Alegre e 
parte das folhas 

SH. 21 Uruguaia-

na e SI. 22 Lagoa 
Mirim. 

Caracterização dos 
recursos naturais, inclu-

indo geologia, geomor-

fologia, solos e vegeta-
ção. Será usado para a 

caracterização das 
unidades de mapea-

mento de solos na 

bacia. 

Biblioteca do Insti-

tuto de Pesquisas 
Hidráulicas da 

UFRGS 
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Mídia Autores Título 
Resumo das infor-
mações disponíveis 

Disponibilidade 

Impresso 
IOB, A.; HANSEN, M. 

A. F. (2007) 

Unidades de con-

servação ambien-
tal: Delta do Ca-

maquã e matas e 
banhados da 

Pacheca, RS: 

Estudo de Caso 

Estudo sobre Unidades 

de Conservação Ambi-

ental com estudo de 
caso sobre o Delta do 

Camaquã e Matas e 
Banhados da Pacheca 

Biblioteca UFRGS. 

4.2.2 VEGETAÇÃO E FAUNA AQUÁTICA 

Para a caracterização das comunidades aquáticas foi realizada uma compilação de estudos reali-

zados na região. No Quadro 13 são apresentadas descrições sumárias dos estudos e as espécies 

registradas nos mesmos. 

Quadro 19 – Fontes de informação para a caracterização da vegetação e fauna 
aquática da bacia do Camaquã 

Mídia Autores / Ano Título Disponibilidade 

Digital 
RODRIGUES et 

al, 2011 

Modelagem estatística de distribuição de peixes mi-

gradores como subsídio ao licenciamento de barra-
mentos na bacia Camaquã, RS 

Revista REGA 

Digital 
BECKER et al 

2007 

Capitulo 19 Peixes Biodiversidade - Regiões da Lagoa 

do Casamento e dos Butiazais de Tapes, Planície 
Costeira do Rio Grande do Sul 

Ministério do Meio 

Ambiente- PROBIO 

Digital OLIVEIRA 2011 
Filogeografia de Pseudocorynopoma doriae Perugia, 

1891 (Teleostei: Characidae 

Universidade Fede-

ral do Rio Grande 
do Sul 

Digital 
MARQUES et al, 

2007 

Estimativa de tamanho de primeira maturação a 
partir de dados de igs: Oligosarcus jenynsii, Oligosar-

cus robustus, Hoplias malabaricus, Cyphocharax 

voga, Astyanax fasciatus (CHARACIFORMES), Para-
pimelodus nigribarbis, Pimelodus maculatus, Tra-

chelyopterus lucenai, Hoplosternum littorale, Lorica-
riichthys anus (SILURIFORMES) e Pachyurus bonari-

ensis (perciformes) no lago guaíba e laguna dos 

patos, RS 

Biociências - 

UFRGS 

Digital 
KONRAD, H. G., 

2001 

Diversidade, distribuição espaço-temporal e ecologia 

trófica de peixes do rio Camaquã, RS. – Tese de 

doutorado 

Universidade de 
São Carlos 

Digital 

KONRAD, H. G. 

& PALOSKI, N. 
I., 2000. 

Fauna da região das Minas do Camaquã, Sub-Bacia 

do Arroio João Dias. In Minas do Camaquã, um Es-
tudo Multidisciplinar 

Unisinos 

Digital 

KONRAD, H.G. & 

NAEHER N.I.P., 

1996. 

Caracterização, diagnóstico e planejamento da bacia 

de drenagem do rio Camaquã – Aspectos biológicos, 
físicos e químicos da água. Relatório técnico final, 

Vol. I – Terceira parte 

Unisinos 

Digital 

PEREIRA, D.; 
KONRAD, H.G. & 

PALOSKI, N.I., 
2000 

Gastrópodos límnicos da bacia do rio Camaquã, RS, 

Brasil. 
Unisinos 
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4.3 Variáveis socioeconômicas 

4.3.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para a identificação das principais feições de uso e ocupação do solo, elencadas no termo de 

referência e apresentadas no plano de trabalho, serão utilizadas imagens orbitais LANDSAT OLI 

8 e RapidEye. 

O satélite LANDSAT OLI 8 iniciou a sua operação em maio de 2013 e permite a obtenção de 

imagens atuais e gratuitas. Este sistema permite cobrir a área de estudo com um conjunto de 6 

cenas de 185 x 185 km² aproximadamente. 

As características deste sistema são mostradas no Quadro 20: 

Quadro 20 – Características das imagens LANDSAT 

Bandas do Landsat-8 
Comprimento de onda 

(micrometros) 
Resolução 
(metros) 

Banda 1 – Coastal aerosol 0,43 – 0,45 30 

Banda 2 – Blue 0,45 – 0,51 30 

Banda 3 – Green 0,53 – 0,59 30 

Banda 4 – Red 0,64 – 0,67 30 

Banda 5 – Near Infrared (NIR) 0,85 – 0,88 30 

Banda 6 – SWIR 1 1,57 – 1,65 30 

Banda 7 – SWIR 2 2,11 – 2,29 30 

Banda 8 – Panchromatic 0,50 – 0,68 15 

Banda 9 – Cirrus 1,36 – 1,38 30 

Banda 10 – Thermal Infrared (TIRS) 1 10,60 – 11,19 100 

Banda 11 – Thermal Infrared (TIRS) 2 11,50 – 12,51 100 

 

A fusão das bandas multiespectrais utilizadas para identificação de alvos de uso e ocupação do 

solo (bandas 1 a 7) com a banda pancromática (banda 8), permite a geração de imagens para 

mapeamento, próximas a resolução exigida (1:50.000). Outra grande vantagem do satélite 

LANDSAT OLI 8 é a sua alta resolução radiométrica 16 bits (65.536 níveis de cinza), aumentando 

consideravelmente a capacidade de descriminação de alvos, sobre os LANDSAT das séries ante-

riores. 

As imagens de satélite fornecidas pelo DRH/SEMA são provenientes dos satélites RapidEye, com 

um mosaico formado por imagens de diferentes datas do ano de 2011. As características do 

sistema RapidEye são: 

 Número de satélites: 5 

 Velocidade: 27.000 cm/h 

 Largura da imagem:77km 

 Sensor multiespectral 
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 Resolução espacial (NADIR) 6,5 M 

 Bandas espectrais: 5 (Red, Green, Blue, Red Edge, Near IR). 

A RapidEye fornece um canal espectral adicional que é o Red Edge, muito utilizado nas classes 

de agricultura e demais tipos de vegetação. A composição de bandas é alternada de acordo com 

os elementos-alvo, porém, optou-se pela composição 3-5-4 e 3-RE-4.  

Porém as imagens disponíveis, apresentam um poder de resolução espectral inferior à do 

LANDSAT 8, descriminando menos feições. As imagens RapidEye deverão ser utilizadas para 

complementar e aferir as imagens LANDSAT em termos de resolução espacial. 

O tratamento dessas imagens está sendo realizado nos softwares ENVI 5.1, SPRING e IDRISI 

17. As principais fases do Processamento Digital de Imagens (PDI) são a segmentação e classifi-

cação. A execução do trabalho foi dividida nas seguintes etapas: pré-processamento da imagem; 

processamento; visita de campo para amostragem e correspondência das interpretações e ela-

boração do diagnóstico. 

A escala cartográfica proposta pelo DRH/SEMA para o mapeamento de uso do solo é de 

1:50.000 e, para se atingir um mapeamento eficaz, considerou-se o nível de detalhamento e 

padrões de comportamento espectral, heterogeneidade dos elementos mapeáveis e sua distri-

buição. 

A técnica do realce tem como objetivo contrastar elementos que aparecem com números digitais 

(DN’s) muito semelhantes e assim, ao relacionar bandas espectrais, ressalta-se determinados 

intervalos de DN’s nos histogramas.  

A segmentação, outra técnica de processamento digital de imagens (PDI), passa pela fragmen-

tação de uma região em áreas que apresentam aproximados níveis de cinza dos pixels. O sof-

tware para processamento da imagem possui um algoritmo de segmentação que engloba esses 

pixels vizinhos em uma faixa inferior do valor delimitado através da comparação de dados esta-

tísticos entre regiões. A técnica de segmentação é repetida até obter-se a fragmentação conside-

rada adequada. 

Após a segmentação em subáreas, a técnica de classificação é aplicada. Neste caso, optou-se 

pela classificação supervisionada onde é utilizado o classificador de Bhattacharya. A classificação 

será aprimorada com o trabalho de campo e fotointerpretação. 

As técnicas de Processamento Digital de Imagens têm como objetivos identificar corpos hídricos 

como lagos, lagoas e drenagens para certificação dos dados vetorizados já existentes. 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são resguardas pelo Código Florestal, Lei nº 

12.651/12 e as condições de proteção variam de acordo com a extensão, declividade e o tipo de 

APP que se trata. Nelas estão incluídas as áreas de topo de morro, cursos de água, áreas úmi-
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das, encostas e outras feições. Para a delimitação das potenciais APPs, de acordo com suas es-

pecificidades, é feita pela utilização de algoritmos e critérios de busca e zoneamento da plata-

forma SIG, no caso, o ArcGIS 9.3 ou superior, da ESRI. 

Os elementos mapeáveis como Banhados, Campos Úmidos e Pântanos, as diversas classes da 

agricultura e demais tipos de vegetação, como Mata Ciliar, Mata Nativa, Silvicultura, Capoei-

ra/Vegetação Arbustiva, Campos/Pastagens (naturais e artificiais), área urbana; são identificados 

pelas técnicas descritas acima. 

Todos os dados são localizados espacialmente e com legenda apropriada. Quando necessário, a 

tabela de atributos identifica as características essenciais. Os dados vetoriais são armazenados 

no formato Geodatabase e construídos nos formatos shapefile e Geotiff. 

Portanto, o Mapa de Uso do Solo será constituído de vários planos de informação dos elementos 

mapeáveis citados, com os esforços para reunir, organizar, analisar e difundir as informações 

geradas no levantamento de dados primários e secundários. Estes planos de informação estarão 

prontos na projeção cilíndrica de Mercartor no Datum SIRGAS2000 para serem inseridos no SIG 

e assim estarem disponíveis no Sistema do DRH/SEMA. 

Todo o levantamento de dados terá como objetivo trazer contribuições para a melhor compreen-

são das condições do uso e ocupação do solo, e dar subsídio para a identificação dos principais 

impactos na quantidade e qualidade da água na bacia hidrográfica. Dados complementares so-

bre as condições de crescimento dos municípios, infraestrutura, industrialização e outros estão 

sendo levantados também pelos questionários aos municípios e assim, de acordo com a sua 

magnitude, serão especializados no ambiente SIG em diversos mapas temáticos. 

A metodologia aplicada para o Mapeamento de Uso do Solo inclui a identificação, caracterização 

e espacialização das informações sobre a utilização dos recursos naturais da bacia do rio Cama-

quã, permitindo adiante a prospecção de cenários futuros e a proposta de instrumentos de ge-

renciamento dos recursos hídricos. Para tanto, a metodologia para construir o Mapa de Uso do 

Solo na escala 1:50.000 baseou-se no levantamento de dados secundários de diversos órgãos 

públicos de competência e estudos técnicos e, na produção de planos de informação no ambien-

te SIG através de dados mais atualizados a fim de estruturar as Fases B e C deste Plano.  

Levantamento de dados secundários   

A seguir, estão citados os elementos mapeáveis a serem contemplados no Mapa de Uso do Solo, 

em sua maioria os de dados pontuais ou isolados, com as fontes de pesquisa. A espacialização 

destes elementos no ambiente SIG ocorre no formato shapefile (.shp) no Datum SIRGAS 2000, 

como estabelecido pelo DRH/SEMA. 

Setor de Energia 
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Os levantamentos realizados junto a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL/ Sistema de 

Informações Geográficas do Setor Elétrico- SIGEL; Companhia Estadual de Energia Elétrica – 

CEEE indicam que quatro Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's) operam atualmente na Bacia 

do Camaquã, quais sejam (todas provenientes do SIGEL):  

• PCH Abranjo I, Cooperativa Regional de energia Taquari-Jacuí, Arroio Abranjo em 

Encruzilhada do Sul, estágio em outorga; 

• PCH Abranjo II (proprietário não cadastrado), Arroio Abranjo em Encruzilhada do Sul, 

estágio em registro; 

• PCH Maria Santa, Arroio Abranjo em Encruzilhada do Sul, estágio em registro; 

• PCH Passo das Carretas em Encruzilhada do Sul, estágio em eixo disponível. 

Não foi encontrada nenhuma Central Geradora Eoliéletrica na extensão da bacia do Camaquã, 

porém, encontrou-se nos dados do SIGEL duas Centrais Termelétricas: 

• Central Termelétrica em operação por Biomassa, cujo combustível é resíduo de ma-

deira, Encruzilhada do Sul. 

Mineração  

As áreas de mineração foram obtidas pelo banco de dados do SIGMINE do Departamento Naci-

onal de Pesquisa e Mineração e constou 797 poligonais, sendo em etapas distintas, como reque-

rimento de pesquisa de lavra e autorização de pesquisa. As atividades minerárias envolvem di-

versos tipos de substâncias: cobre, níquel, chumbo, zinco, ouro e também argila, areia, calcário, 

fosfato e granito. As áreas mineradas serão levantadas através de técnicas de Processamento 

Digital de Imagens. 

Unidades de Conservação (UC) 

As Unidades de Conservação foram levantadas a partir de dados da SEMA, através da Divisão de 

Unidades de Conservação, e pelas informações de geoprocessamento pelo servidor i3GEO do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), que fornecem Unidades de Conservação Federal, Estadual e 

Municipal de Proteção Integral e Uso Sustentável. A bacia do Camaquã não possui unidades fe-

derais de conservação e, sim, duas unidades de conservação estaduais, uma municipal e uma 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), quais sejam: 

 Parque Estadual Podocarpus, Proteção Integral, em dois polígonos no município de En-

cruzilhada do Sul, com área total de 3,645 ha. 

 Parque Estadual do Camaquã, Proteção Integral, com área total de 7.992,50 hectares, 
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divisa entre os municípios em Camaquã e São Lourenço. 

 Monumento Natural Municipal Capão da Amizade, Proteção Integral, com área de 1,3 

hectares, no município de Cristal. 

 RPPN Minas do Paredão (Piratini), Proteção Integral, com área de 15 hectares, no muni-

cípio de Piratini. 

A localização destas quatro Unidades de Conservação é mostrada na Figura 13. 
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Sítios Geológicos 

De acordo com dados da CPRM, existem Sítios Geológicos na Bacia do Camaquã. Um deles é a 

Paleotoca do Município de Cristal, onde existe registro da atividade fossorial de mamíferos gigan-

tes extintos; e o outro chama-se Guaritas do Camaquã, no município de Caçapava do Sul. 

De acordo com dados da CPRM, o Sítio Geológico Guaritas-Minas do Camaquã é cadastrado co-

mo um Geoparque, possuindo forte atrativo turístico. 

 

Terras Indígenas e Quilombolas 

As terras indígenas e quilombolas foram identificadas através do banco de dados do servidor 

i3GEO do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e INCRA, quanto à situação atual. Além disto, 

essas informações estão sendo revisadas no questionário aos municípios. De acordo com o le-

vantamento, foram identificadas 38 terras quilombolas nos municípios da bacia do Camaquã, 

apresentadas no Quadro 21. Estes dados estão sendo averiguados nos questionários às prefeitu-

ras e implementados na base georreferenciada. 

Quadro 21 – Terras Quilombolas 

Terra quilombola Município 
População 

(famílias) 

Dimensão 

Territorial 
(ha) 

Etapa do Processo 

Algodão Pelotas 70 37,5 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Alto do Caixão Pelotas 33 116 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Armada Canguçu - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Boqueirão Canguçu - - Processo aberto no INCRA 

Cerro da Boneca Canguçu - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Cerro da Vigília Canguçu - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Cerro das Velhas Canguçu 22 92,7 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Corredor dos Mu-

nhós 

Lavras do 

Sul 
- - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Coxilha Negra 
São Louren-

ço do Sul 
30 55 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Estância da Figueira Canguçu 08 08 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Fávila Canguçu - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Faxina Piratini - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Faxinhal 
Caçapava do 

Sul 
- - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Fazenda Cachoeira Piratini - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Iguatemi Canguçu - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

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 
São Louren-
ço do Sul 

25 30 RTID em elaboração 

Mutuca Turuçu 25 150 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Palmas Bagé 23 837,9 RTID publicado no diário oficial 

Passo do Lourenço Canguçu - - Certidão Fundação Cultural Palmares 
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Terra quilombola Município 
População 

(famílias) 

Dimensão 
Territorial 

(ha) 

Etapa do Processo 

Picada 
São Louren-
ço do Sul 

17 04 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Picada das Vassouras 
Caçapava do 

Sul 
- - RTDI em elaboração 

Potreiro Grande Canguçu - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Quadra 
Encruzilhada 

do Sul 
13 101,9 RTID publicado no diário oficial 

Quilombo do Faxinal Canguçu 23 - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Rincão Boni-

to/Seivalzinho 

Caçapava do 

Sul 
- - Processo aberto no INCRA 

Rincão das Almas 
São Louren-
ço do Sul 

70 50 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Rincão do Couro Piratini - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Rincão do Quilombo Piratini 80 1.500 Certidão Fundação Cultural Palmares 

São Manuel Piratini - - Certidão Fundação Cultural Palmares 

Serrinha do Cristal Cristal 85 400 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Tio Do 
Santana da 
Boa Vista 

40 60 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Torrão 
São Louren-

ço do Sul 
19 7 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Vila Progresso 
Arroio do 

Padre 
14 1,75 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Vó Elvira Pelotas 20 5 Certidão Fundação Cultural Palmares 

Von Bock São Gabriel - - Processo aberto no INCRA 

 

Foram identificadas quatro Terras Indígenas na Bacia do Camaquã, conforme o Quadro 22. A 

Terra Indígena Irapuã em Caçapava do Sul encontra-se na fase de estudo. 

Quadro 22 – Terras Indígenas 

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 
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Fonte: Instituto Socioambiental (ISA, 2014) 

É importante destacar que na base SIG do Ministério do Meio Ambiente (MMA), somente a Terra 

Indígena Guarani de Águas Brancas (declarada) e a Terra Indígena Pacheca (regularizada) foram 

especializadas na Plataforma SIG do I3GEO do MMA, porém, as demais constam no banco de 

dados do MMA. 

Demais planos de informação 

Áreas de Preservação Permanente (APP), Lagos e Lagoas, Estradas e Rodovias, Banhados; Tipos 

de Vegetação, classes de Agricultura, Área Urbanizada e Afloramentos Rochosos estão sendo 

identificados, classificados através de técnicas de Processamento Digital de Imagens de Satélite, 

descritos no item 1.2. Em anexo está a organização das fontes de dados obtidas para o SIG em 

formato de tabela. 

4.3.2 MINÉRIOS DE RELEVÂNCIA ECONÔMICA (INCLUINDO AREIA) - LAVRAS CONCEDIDAS 

Os recursos minerais na bacia do rio Camaquã representam ou podem representar fontes de 

alteração na paisagem da bacia e nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos devido às 

atividades de mineração. Há na bacia a ocorrência de Ouro, mineralizações de cobre, chumbo, 

calcário e pedras ornamentais. Outra atividade que existe na bacia é a exploração de cascalho e 

areia. Os recursos minerais, situação atual e previsão futura, exploração e seus impactos serão 

estudados através da consulta das fontes de informações indicadas no Quadro 23 abaixo. 

O Quadro 23 mostra as fontes das informações que serão usadas no estudo dos minérios de 

relevância econômica na bacia do Camaquã. 

Quadro 23 – Fonte de informações para o estudo dos minérios de relevância 
econômica na bacia do Camaquã 
Mí-
dia 

Autores Título Resumo das Informações 
Disponibili-

dade 

Digi-

tal 

DNPM (Depar-

tamento Nacio-
nal de Produ-

ção Mineral) 

Cadastro Mineiro 
 

É possível consultar todos os tipos de 

processos existentes na bacia, por 
município e por mineral 

Internet - 

https://sistema
s.dnpm.gov.br/  

 

Silva. Rogério 

Marques 

Espaço e Tempo nas 

Minas do Camaquã 

em Caçapava do 
Sul/RS (2008) 

Resgate histórico dos estágios, condi-
ções atuais e tendências de ocupação 

do espaço das Minas do Camaquã 

 

Água & Solo 

DNPM (Depar-

tamento Nacio-
nal de Produ-

ção Mineral) 

Shapefile de Proces-
sos Minerários 

Polígonos de Processos Minerários Água & Solo 

LANDSAT 
Imagens digitais de 

satélite  

LANDSAT ou outras 

Imagens atualizadas permitirão a iden-
tificação de áreas de mineração legais 

e clandestinas 

Água & Solo 
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4.3.3 DEMOGRAFIA - DADOS CENSITÁRIOS, EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS 

Este item apresenta e descreve as variáveis demográficas que serão utilizadas para estabelecer o 

perfil demográfico da população integrante da Bacia, a saber: 

Abrangência Municipal 

 Levantamento da área total do município e da área efetivamente inserida na Bacia.   

 Fonte IBGE, Censo Demográfico 2010.  

 Método - utilização da base de dados, expressando-se os resultados relativos. Conside-

rando-se a área total, área dentro da bacia, % dentro da bacia e localização da sede em 

relação a bacia. 

População total 

 Estimativa do número total de pessoas residentes na Bacia. 

 Expressa a magnitude do contingente demográfico. 

 Fonte IBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010).  

 Método - utilização da base de dados, expressando-se os resultados em números absolu-

tos e relativos. A estimativa será feita considerando-se a área do município realmente in-

serida na Bacia. 

População Urbana e Rural 

 Estimativa do número total de pessoas residentes na área urbana e rural da Bacia. 

 Expressa a magnitude do contingente demográfico e sua distribuição relativa. 

 Fonte IBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010). 

 Método - utilização da base de dados, expressando-se os resultados em números absolu-

tos e relativos. A estimativa será feita considerando-se a área do município realmente in-

serida na Bacia. 

Grau de urbanização 

 Percentual da população residente em áreas urbanas da Bacia. 

 Indica a proporção da população total que reside em áreas urbanas, segundo a divisão 

político-administrativa estabelecida pelas administrações municipais. 

 Fonte – IBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010). 

 Método - utilização da base de dados, expressando-se os resultados em números relati-

vos.  
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Razão de Sexo 

 Estimativa do número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população resi-

dente na Bacia. 

 Expressa a relação quantitativa entre os sexos. 

 IBGE – Censos Demográficos (1991/2000/2010). 

 Se igual a 100, o número de homens e mulheres se equivale; a cima de 100, há predo-

minância de homens e, abaixo, predominância de mulheres. 

Estrutura Etária 

 Estimativa da população por grupos de idade e sexo. Demonstração se a população é 

jovem ou idosa. 

 Fonte – IBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010). 

 Método - representação gráfica. 

Taxa de Crescimento da população 

 Percentual de incremento médio anual da população residente na Bacia. 

 Indica o ritmo de crescimento populacional. 

 Fonte – IBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010). 

 Método geométrico. 

Densidade Demográfica 

 Relação entre a população e a superfície territorial da Bacia. 

 Indica a média de quantos habitantes existem por cada quilómetro quadrado. 

 Fonte - IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 Método - utilização da base de dados, expressando-se os resultados em números relati-

vos. 

4.3.4 ECONOMIA 

Neste tópico, serão apresentados indicadores setoriais dos municípios da bacia, além de breves 

considerações acerca do desempenho econômico no período recente. Já em relação à agropecu-

ária, a análise concentra-se tanto na atividade extensiva, quanto na questão da agricultura fami-

liar, havendo ainda considerações sobre o valor da produção no setor primário, segundo os seus 

principais produtos. 
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4.3.4.1 Setor primário: agropecuária, com destaque à agricultura irrigada; dados do 
Censo Agropecuário 

O setor primário abrange o conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas, 

implicando geralmente a transformação de recursos naturais em produtos primários. Tais produ-

tos são considerados como matérias-primas levadas para outras indústrias, a fim de se transfor-

marem em produtos industrializados. De modo geral o setor inclui a agricultura, a pecuária e o 

extrativismo vegetal, animal e mineral. 

Para o levantamento de informações relativas ao setor primário serão utilizados dados das pes-

quisas Pecuária e Agrícola Municipal do IBGE, que fornecem informações estatísticas sobre efeti-

vo dos rebanhos, produtos de origem animal e quantidade produzida, área plantada, área colhi-

da, rendimento médio e valor da produção agrícola. As pesquisas são realizadas anualmente e 

atinge todos os municípios brasileiros. Para outras informações, que se mostrarem necessárias 

no decorrer do estudo, serão ainda utilizados dados do Censo Agropecuário de 2006, apesar de 

sua desatualização, mesmo sendo o último realizado. 

4.3.4.2 Setor secundário: indústria e mineração 

O setor secundário configura-se como aquele que realiza a transformação das matérias-primas, 

produzidas pelo setor primário, em produtos industrializados, tais como: roupas, máquinas, au-

tomóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, dentre outros. Neste segmento as avaliações 

têm como base o detalhamento das estatísticas relativas ao emprego formal e aos estabeleci-

mentos existentes.  

Para tanto, serão verificados os números de estabelecimentos por setores da Indústria, segundo 

municípios inseridos na bacia e o número de empregos formais gerados por esses setores. O 

levantamento das informações terá como base o Ministério do Trabalho e Emprego com o uso 

dos dados e estatísticas da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

4.3.4.3 Setor terciário: turismo e outros serviços 

O setor de serviços é constituído pelos subsetores comércio, serviços (serviços privados) e admi-

nistração, saúde e educação pública e seguridade social. Para a avaliação deste setor também 

serão verificados os números de estabelecimentos considerando os subsetores em análise, se-

gundo os municípios inseridos na bacia e o número de empregos formais gerados por esses se-

tores. O levantamento das informações terá como base o Ministério do Trabalho e Emprego com 

o uso dos dados e estatísticas da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

O estudo também buscará levantar indicadores relacionados com o turismo na bacia, pois embo-

ra os dados sobre as atividades de turismo estejam inseridos no setor de serviços, não represen-
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tam uma classe ou grupo específico. Sua desagregação do setor deve ser feita a partir do soma-

tório de várias atividades econômicas. Por esta razão serão consideradas as Recomendações 

Internacionais para Estatísticas do Turismo, da Organização Mundial do Turismo, que considera 

a totalidade das ocupações nas Atividades Características do Turismo - ACTs, mesmos estando 

algumas destas ocupações não relacionadas ao consumo de turistas. A escolha se dá, tendo em 

vista que os outros dados não são disponibilidades para o nível local (municipal), como é o caso 

dos dados sobre o emprego no turismo, com coeficiente, que estão disponíveis apenas até o 

nível estadual, tendo em vista que a amostra da pesquisa do IPEA3 não possibilita estimar coefi-

cientes nesse nível de desagregação. Os dados sobre emprego no turismo com coeficientes, que 

partem de dados amostrais, são mais realistas em termos do tamanho do setor. As estatísticas 

de emprego nas ACTs sem coeficiente, que são censitárias, podem levar a um superdimensio-

namento da magnitude do setor. Assim sendo, neste caso, o número utilizado seria o sem coefi-

ciente, devido à inexistência de dados com coeficiente em nível municipal. 

Em resumo, as chamadas ACTs são um conjunto de atividades que contemplam a maior parte 

dos gastos dos turistas (Coelho, 2011). As estimativas ocupacionais elaboradas no âmbito do 

Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor de Turismo (SIMT) do IPEA con-

sideram sete grupos de ACTs, conforme relacionados no Quadro 24. 

Quadro 24 – Grupos de ACTs e Categorias Relacionadas. 
1. Alojamento 

1.1 Hotéis e similares 
1.2 Outros tipos de alojamento não especificados 
anteriormente 

2. Agência de viagem 

2.1 Agências de viagens 2.3 Serviços de reserva e outros serviços de turismo 
não especificados anteriormente 2.2 Operadores turísticos 

3. Transportes 

3.1 Transporte metroviário de passageiros 3.9 Transporte por navegação interior de carga 

3.2 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, 
com itinerário fixo, municipal e em região metropoli-

tana 

3.10 Transporte por navegação interior de passagei-

ros em linhas regulares 

3.3 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, 
com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e 

internacional 

3.11 Navegação de apoio 

3.4 Transporte rodoviário de táxi 3.12 Transporte por navegação de travessia 

3.5 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, 

sob regime de fretamento, e outros transportes 

3.13 Transporte aquaviário não especificado anteri-

ormente 

                                           

 

3 Disponibilizado pelo IPEA, a partir de pesquisa de campo e estudos baseados nas principais fontes de 

dados sobre a mão-de-obra ocupada, produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) e pelo Minis-

tério do Trabalho e Emprego. 
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rodoviários não especificados anteriormente 

3.6 Trens turísticos, teleféricos e similares 3.14 Transporte aéreo de passageiros regular 

3.7 Transporte marítimo de cabotagem 3.15 Transporte aéreo de passageiros não regular 

3.8 Transporte marítimo de longo curso 3.16 Transporte espacial 

4. Aluguel de transportes 

4.1 Locação de automóveis 
sem condutor 

4.2 Locação de meios de transporte, exceto auto-
móvel, sem condutor 

5. Auxiliar de transportes 

5.1 Concessionárias de rodoviárias, pontes, túneis e 
serviços relacionados 

5.5 Gestão de portos e terminais 

5.2 Terminais rodoviários e ferroviários 5.6 Atividades de agenciamento marítimo 

5.3 Estacionamento de veículos 
5.7 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários 
não especificadas anteriormente 

5.4 Atividades auxiliares dos transportes terrestres 

não especificadas anteriormente 
5.8 Atividades auxiliares dos transportes aéreos 

6. Alimentação 

6.1 Restaurantes e outros estabelecimentos de ser-

viços de alimentação e bebidas 
6.3 Serviços de catering, bufê e outros serviços de 
comida preparada 

6.2 Serviços ambulantes de alimentação 

7. Cultura e lazer 

7.1 Artes cênicas, espetáculos e 

atividades complementares 
7.7 Gestão de instalações de esportes 

7.2 Criação artística 7.8 Clubes sociais, esportivos e similares 

7.3 Gestão de espaços para artes cênicas, espetácu-

los e outras atividades artísticas 
7.9 Atividades de condicionamento físico 

7.4 Atividades de museus e de exploração, restaura-

ção artística e conservação de lugares e prédios 

históricos e atrações similares 

7.10 Atividades esportivas não especificadas anteri-
ormente 

7.5 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, par-

ques nacionais, reservas ecológicas e áreas de pro-

teção ambiental 

7.11 Parques de diversão e parques temáticos 

7.6 Atividades de exploração de jogos de azar e 

apostas 

7.12 Atividades de recreação e lazer não especifica-

das anteriormente 

Fonte: COELHO (2008). 

4.3.5 SANEAMENTO BÁSICO 

Os aspectos relativos a saneamento básico serão abordados com relação aos sistemas de abas-

tecimento de água (SAA), de esgotamento sanitário (SES), de manejo de resíduos sólidos urba-

nos (RSU), e de manejo de drenagem urbana (SDU), apresentando-se um diagnóstico da situa-

ção atual, na medida em que os dados consultados permitiram. 

• PNSB 2008 - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE); 

• ATLAS BRASIL – Abastecimento Urbano de Água – 2010 (ANA); 

• SNIS 2013 – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (Ministério das Cida-

des); 

• SNIS RSU 2012 - Diagnósticos do manejo de resíduos sólidos urbanos (Ministério das 

Cidades); 

O Quadro 25 mostra as fontes das informações que serão usadas no estudo do saneamento 
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básico na bacia do Camaquã. 

Quadro 25 – Fonte de informações para o estudo do saneamento básico na bacia do 
Camaquã 
Mí-

dia 
Autores Título Resumo das informações disponíveis 

Disponibi-

lidade 

Digi-
tal 

 

IBGE PNSB 2008 - 

Pesquisa 

Nacional de 
Saneamento 

Básico 

Apresenta para todos os municípios brasileiros, 

incluindo os da Bacia do rio Camaquã, a situação 

do saneamento básico, com informações a respei-
to do abastecimento de água, esgotamento sanitá-

rio, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas 
pluviais, e gestão municipal do saneamento bási-

co. 

http://www.

ib-

ge.gov.br/h
ome/estatist

ica/populac
ao/condicao

devi-
da/pnsb200

8/PNSB_200

8.pdf 

Agência 

Nacional de 

Águas – 
ANA 

ATLAS BRA-

SIL – Abaste-

cimento Ur-
bano de Água 

– 2010) 

Apresenta um amplo trabalho de diagnóstico e 

planejamento nas áreas de recursos hídricos e 

saneamento no Brasil, com foco na garantia da 
oferta de água para o abastecimento das sedes 

urbanas em todo o País, incluindo às da Bacia do 
Camaquã. 

http://atlas.

ana.gov.br/

Atlas/forms/
Atlas.aspx 

Ministério 

das Cidades 

Sistema Naci-

onal de In-
formações 

sobre Sane-
amento: - 

2012  

Sistema que reúne informações e indicadores 

sobre a prestação dos serviços de água, esgotos e 
manejo de resíduos sólidos provenientes dos pres-

tadores que operam no Brasil, incluindo os da 
bacia do Camaquã. O Sistema organiza-se em dois 

módulos, sendo um sobre os serviços de água e 

esgotos (AE) e outro sobre os serviços de manejo 
de resíduos sólidos (RS). O último a ser publicado 

(2014) sumariza dados coletados em 2012. 

http://www.

snis.gov.br/ 

Wartchow, 
D. -2012. 

Plano Munici-
pal de Sane-

amento Bási-
co de Cama-

quã/RS. 

Para o município de Camaquã, apresenta diagnós-
tico e prognóstico para: abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, manejo e drenagem 

de águas pluviais urbanas, e desenvolvimento 
institucional do saneamento. 

Prefeitura 
Municipal de 

Cama-
quã/RS. 

De modo a verificar a situação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, foram realizadas 

consultas aos sites das Prefeituras Municipais e do Tribunal de Contas do Estado, bem como 

contato, por telefone e e-mail, com as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios, para verifi-

car a existência dos Planos de Saneamento. O resultado deste levantamento está apresentado 

no Quadro 26. 
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Quadro 26 – Planos de Saneamento Municipais 

Município Documento Disponibilidade 

Amaral Ferrador 

Plano municipal de sanea-

mento Básico e - 2014 
Aguardando aprovação 

Plano municipal de gestão de 

resíduos sólidos - 2014 
Aguardando aprovação 

Arambaré 

Plano Municipal de Sanea-
mento Básico - 2012 

Online - 
http://www.cespro.com.br/7232/LM1754_2012.pdf 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
Em elaboração 

Arroio do Padre 

Plano municipal de Sanea-

mento Básico 
Em elaboração  

Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos 

Em elaboração 

Bagé 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico 
Aguardando aprovação da Câmara dos Vereadores. 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
Aguardando aprovação da Câmara dos Vereadores 

Barão do Triunfo 

Plano Municipal de Sanea-

mento - 2011 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

- 2013 

Online - https://portal.rs.gov.br (desatualizado) 

Barra do Ribeiro 

Plano Municipal de Sanea-
mento e  

Online - www.barradoribeiro.rs.gov.br 

Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos 
Online - www.barradoribeiro.rs.gov.br 

Caçapava do Sul 
Plano Municipal de Sanea-

mento Básico - 2013 

Online - 

http://www.prefeitura.cacapava.net/site/sec_planej
amento/p_saneamento_basico.pdf 

Cachoeira do Sul 

Plano Municipal de Sanea-
mento 

Online: 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
consultas/pmsr 

Plano de Gerenciamento In-

tegrado de Resíduos Sólidos 
 

Camaquã 

Plano Municipal de Sanea-
mento - 2013 

Online - 
www.camaqua.rs.gov.br/arquivos/paginas/?id=12 

Plano municipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos - 2013 

Online - 
www.camaqua.rs.gov.br/arquivos/paginas/?id=12 

Canguçu 

Plano Municipal de Sanea-

mento - 2012 

Online - 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
consultas/pmsr 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
- 2012 

Online - 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
consultas/pmsr 

Cerro Grande do 
Sul 

Plano Municipal de Sanea-

mento 
Em elaboração 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
Em elaboração 

Chuvisca 

Plano Municipal de Sanea-
mento Básico - 2014  

Online - www.chuvisca.rs.gov.br 

Plano Municipal de Gestão e Online - www.chuvisca.rs.gov.br 

https://portal.rs.gov.br/
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Município Documento Disponibilidade 

Resíduos Sólidos - 2014 

Cristal 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico -2011 

Online - 

http://www.cristal.rs.gov.br/anexos/595.pdf 

Plano Municipal de Gestão e 
Resíduos Sólidos - 2012 

 

Dom Feliciano 

Plano Municipal de Sanea-
mento Básico 

Não foi protocolado 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico 
Não foi protocolado 

Dom Pedrito 

Plano Municipal de Sanea-
mento - 2011 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Plano Municipal de gestão de 
resíduos sólidos - 2014 

Online - 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Encruzilhada do Sul 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico - 2011 

Online - 

http://www.encruzilhadadosul.rs.gov.br/portal/3095

_plano_municipal_de_saneamento_basico_e_anexo
.pdf 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

- 2013 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Hulha Negra 

Plano Municipal de Sanea-

mento - 2012 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

- 2012 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Lavras do Sul 

Plano Municipal de Sanea-

mento - 2011 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

- 2013 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/pmsr/PMRSU/Lavras%2

0do%20Sul/PMGIRS_Lavras_do_Sul.pdf 

Pelotas 

Plano Municipal de Sanea-
mento Básico  

 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

– 2014 

Online - http://www.pelotas.com.br/sanep/plano-

de-residuos/arquivos/PMGIRS-Pelotas-08-2014.pdf 

Pinheiro Machado 
Plano Municipal de Sanea-

mento Básico - 2014 

Online - 
http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/site/wp-

content/uploads/2014/08/4.180-Plano-Municipal-

de-saneamento.pdf 

Piratini 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico 
Em fase final de elaboração 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

Em fase final de elaboração 

Santana da Boa 

Vista 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
Em elaboração 

São Gabriel 
Plano Municipal de Sanea-

mento - 2012 

Online - 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
consultas/pmsr 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/pmsr
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Município Documento Disponibilidade 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
 

São Jerônimo 

Plano Municipal de Sanea-

mento - 2011 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

- 2013 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/

consultas/pmsr 

São Lourenço do 

Sul 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico Participativo - 
2012 

Online - 
https://portal.tce.rs.gov.br/pmsr/PMSB/S%C3%A3o

%20Louren%C3%A7o%20do%20Sul/PMSB_Sao_L
ourenco_do_Sul.pdf 

Sentinela do Sul 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico -2014 

Online - 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
consultas/pmsr 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
- 2014 

Online - 

https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
consultas/pmsr 

Tapes 

Plano Municipal de Sanea-

mento Básico – 2011 

Online - 

http://www.tapes.rs.gov.br/sites/9400/9481/downl
oad/PMSBTAPES-VERSAOFINAL.pdf 

Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
- 2013 

Online - http://www.tapes.rs.gov.br 

Turuçu   

 

Além das fontes acima consultadas, também serão realizados levantamentos junto às prefeituras 

municipais com o objetivo de verificar a situação de cada município em termos de saneamento 

básico. O referido levantamento será realizado por meio de contato telefônico, ou por e-mail 

quando não for possível o contato telefônico. Os questionamentos referem-se aos seguintes te-

mas:  

• Quem opera o abastecimento de água no município; 

• Tipos de captação de água; 

• Manancial que serve de captação da água superficial; 

• Coordenadas geográficas dos pontos de captação subterrânea; 

• Existência de sistema de tratamento de água no município; 

• Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial (redes existentes); 

• Existência de tratamento de esgoto; 

• Responsável pelo tratamento de esgoto; 

• Pontos de lançamento das águas pluviais e coordenadas geográficas; 

• Existência de legislação municipal sobre – obrigatoriedade de fossas sépticas; obrigatori-

edade de ligação na rede coletora de esgotos; 
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• Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos – quem é o responsável; 

• Destino dos resíduos sólidos e coord. Geográficas; 

• Recebimento de resíduos sólidos de outros municípios; 

• Existência de coleta seletiva. 

4.3.6 QUALIDADE DA ÁGUA 

De forma a avaliar a qualidade dos corpos hídricos da Bacia do rio Camaquã, será elaborado um 

diagnóstico, a partir do levantamento das informações bibliográficas e dados existentes de moni-

toramento da qualidade das águas, levando em consideração a Resolução CONAMA n° 357/05, 

relativos aos constituintes físico-químicos e biológicos, contemplando a consistência, o tratamen-

to e a interpretação dos dados. 

As principais fontes a serem utilizadas, constam da tabela a seguir, incluindo dois programas de 

monitoramento da qualidade das águas superficiais, mantidos pela FEPAM/SEMA-RS. 

O primeiro resulta da operação da Rede de Monitoramento da Qualidade da água da Regiões 

Hidrográfica do Litoral, especificamente da Bacia Hidrográfica L30 – rio Camaquã. Na Figura 14 

é mostrada de forma esquemática a localização dos pontos de monitoramento. 
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O outro programa de monitoramento da FEPAM, é o Projeto Balneabilidade, que tem por objeti-

vo monitorar durante o verão a qualidade das águas dos balneários do Rio Grande do Sul, apre-

sentando na bacia em pauta, pontos de monitoramento concentrados nos municípios de Tapes, 

Arambaré, Cristal e São Lourenço do Sul. 

O Quadro 27 mostra as fontes das informações que serão usadas no estudo da qualidade da 

água na bacia do Camaquã. 

Quadro 27 – Fonte de informações para o estudo da qualidade da água na bacia do 
Camaquã 

Mídia Autores Título 
Resumo das informações dis-

poníveis 
Disponibilidade 

Digital 
FEPAM/ 

SEMA-RS. 

Programa de Monito-

ramento da qualidade 
da água da Região 

Hidrográfica do Lito-
ral, Bacia Hidrográfica 

L30 – rio Camaquã 

Dados semestrais, a partir de 

1992, de qualidade das águas 
superficiais, onde são monitora-

dos, em 10 pontos: oxigênio dis-

solvido, coliformes fecais, pH, 
DBO5, cloretos, nitrogênio amoni-

acal, nitrogênio total, fosfato, 
turbidez, condutividade, salinida-

de, transparência, temperatura da 
água e metais pesados (cádmio, 

chumbo, cobre, cromo, mercúrio, 

níquel, zinco e ferro) 

http://www.fepam

.rs.gov.br/ 
qualida-

de/monitor_agua_ 

litoral.asp 

Digital 
FEPAM/ 

SEMA-RS. 
Projeto Balneabilidade 

Dados quinzenais no mínimo, 

durante os meses de verão, sen-

do monitorados Coliformes Ter-
motolerantes ou Escherichia coli, 
para fins de balneabilidade, em 

Tapes (Rua Pontal Tapes e Cam-

ping do Pinvest), Arambaré (na 

foz do Arroio Velhaco), Cristal 
(Camping Municipal de Cristal) e 

São Lourenço do Sul (Praia da 
Barrinha, Praia das Ondinas, 

Camping Municipal e Praia das 
Merendeiras). 

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

qualida-

de/balneabilidade_ 
litoralmedio.asp 

Im-
pressol 

ECOPLAN 
(2007) 

Elaboração do Plano 
Estadual de Recursos 

Hídricos do Rio Gran-
de do Sul - Relatório 

Síntese da Fase A 

Apresenta o diagnóstico e prog-

nóstico dos recursos hídricos Ga-
úchos. Especificamente sobre a 

bacia do Camaquã, caracteriza a 

mesma como em situação de 
alerta, apresentando sérios pro-

blemas relacionados com o uso 
das águas superficiais, tanto em 

termos de quantidade como de 
qualidade. 

DRH/SEMA-RS 

Digital 

DRH; SE-

MA-RS 
 

Relatório anual sobre 
a situação dos recur-

sos hídricos no estado 
do Rio Grande do Sul 

(2007/2008) 

São apresentados, por bacia gaú-

cha: a distribuição espacial dos 
consumos e do potencial poluidor 

estimado, além da avaliação da 

necessidade de controle do uso 
da água em bacias mais suscetí-

DRH/SEMA-RS 
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Mídia Autores Título 
Resumo das informações dis-

poníveis 
Disponibilidade 

veis a eventos climáticos críticos. 

Digital 

Fróes e 

Karam 
(2007) 

Possibilidades de ges-

tão de recursos hídri-

cos: a situação na 
sub-bacia do arroio 

Duro – Camaquã/RS. 

Foram caracterizados os sistemas 
de produção agrícola existentes 

no local, identificados os conflitos 

de uso da água e solo e as possi-
bilidades para a construção de um 

processo de gestão dos recursos 
hídricos. 

Rev. Bras. Agroe-

cologia, v.2, n.1, 
fev. 2007 

Digital 
De Souza 
(2008) 

Estudo acerca da 

cobertura vegetal nas 
zonas ciliares dos 

principais corpos hí-
dricos da Bacia hidro-

gráfica do rio Cama-

quã. 

Indica que a ocupação das zonas 

ciliares da bacia ocorre, prioritari-
amente, nas porções do médio e 

baixo rio Camaquã, nos municí-
pios de Encruzilhada do Sul, Can-

guçu, Amaral Ferrador, Cristal, 

São Lourenço do Sul e Camaquã. 

Parecer: DOC – 
MA 2841/2008 

Digital 

Laybauer e 

Bidone 
(1998) 

Partição de metais 

pesados em águas 

superficiais impacta-
das pela mineração – 

Minas do Camaquã – 
RS. 

Estudo realizado na parte alta da 

bacia do rio Camaquã, onde foi 

constatada a contaminação por 
metais pesados (Lavras do Sul – 

mercúrio, e Caçapava do Sul – 
cobre) 

Geochimica Brasili-

ensis 12(1/2): 055 
– 062, 1998. 

Digital 
Haase, J., 

et al (2003) 

VI049 - Qualidade das 

águas superficiais do 

litoral norte e médio 
do Rio Grande do Sul. 

São avaliados os dados de qualida-

de das águas superficiais da região 
costeira do Estado do Rio Grande 

do Sul, monitorada pela FEPAM, no 
período de 1992 a 2002, incluindo 

os 10 pontos de monitoramento da 
Bacia do Camaquã (GERCO). 

Anais do 

22º.Congresso de 
Engenharia Sanitá-

ria e Ambiental 
(ABES), 2003. 

Im-
presso 

HANSEN, 

M. A. F. 
(2001) - 

Proposta de indicado-

res de sustentabilida-
de visando à síntese 

do diagnóstico ambi-
ental, social e econô-

mico para bacias hi-

drográficas  

Seleção de Indicadores de susten-
tabilidade 

Biblioteca UFRGS; 

4.3.7 DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O estudo do desenvolvimento humano busca dimensionar as condições de vida da população 

por meio do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Este índice pode oferecer 

uma visão sintética sobre algumas das questões-chave do desenvolvimento humano nos municí-

pios, quais sejam: longevidade, educação e renda. 

O IDH foi criado em 1990, para o Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Na-

ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a partir da perspectiva de Amartya Sen e Mahbub 

ul Haq de que as pessoas são a verdadeira “riqueza das nações”, criando uma alternativa às 

avaliações puramente econômicas de progresso nacional, como o crescimento do Produto Inter-

no Bruto (PIB). 

O IDH populariza o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, e não a visão de que 
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desenvolvimento se limita a crescimento econômico. O fator inovador do IDH foi a criação de um 

índice sintético com o objetivo de servir como uma referência para o nível de desenvolvimento 

humano de uma determinada localidade. O índice varia entre 0 (valor mínimo) e 1 (valor máxi-

mo), quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de um município (Figura 

15). Além de ser um contraponto ao PIB, o IDH permite sintetizar uma realidade complexa em 

um único número, bem como estimular formuladores e implementadores de políticas públicas a 

priorizar a melhoria da vida das pessoas em suas ações e decisões. 

 
Figura 15 – Faixas de IDH. Fonte: PNUD, 2010. 

A composição do IDHM compreende indicadores de longevidade, educação e renda, pois assume 

que, para viver vidas que desejam, as pessoas precisam pelo menos ter a possibilidade de levar 

uma vida longa e saudável (expectativa de vida), acesso a conhecimento (escolaridade da popu-

lação adulta e fluxo escolar da população jovem) e a oportunidade de desfrutar de um padrão 

de vida digno (renda per capita). 

Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a 

metodologia do IDH global para calcular o IDH Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios brasilei-

ros a partir de dados do Censo Demográfico de 2010. Também recalculou-se o IDHM, a partir da 

metodologia adotada, para os anos de 1991 e 2000, por meio de uma minuciosa compatibiliza-

ção das áreas municipais entre 1991, 2000 e 2010 para levar em conta as divisões administrati-

vas ocorridas no período e permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. 

O levantamento do IDH Municipal contribuirá para que se tenha uma medida comparativa de 

modo a aferir a evolução do indicador por município, bem como classificar o grau de desenvol-

vimento humano destes em relação aos demais municípios do Estado. 

4.4 Infraestrutura Hídrica 

Esta seção visa caracterizar as principais obras de infraestrutura hídrica, em especial aquelas que 

modificam a quantidade ou qualidade da água de forma significativa na bacia como: captações, 

barramentos, obras de macrodrenagem, projetos de irrigação, etc. Este estudo objetiva que as 

obras hídricas mais importantes na bacia sejam identificadas, localizadas e descritas brevemente. 

Haverá necessidade de em alguns casos mais expressivos realizar levantamentos primários, a 

campo. 
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O Quadro 28 mostra as fontes das informações que serão usadas no estudo da infraestrutura 

hídrica da bacia do Camaquã. Os dados obtidos na ANEEL (itens 1 e 2) visam quantificar e carac-

terizar os empreendimentos existentes e planejados com caráter hidroenergético (localização, 

potência, etc.), em quais se enquadram aqueles de uso consuntivo (ex: termoelétrica) e não 

consuntivo (ex: hidrelétrica). Através da consulta de tais dados pode-se quantificar a potência 

instalada e planejada para a bacia. O cadastro nacional de barragens do CBDB (item 3) possibili-

ta localizar todos empreendimentos deste tipo na bacia, identificando seus fins principais e carac-

terizando a forma que são utilizados os reservatórios na área. Tal será utilizado aliado a informa-

ções coletadas em campo com os próprios operadores das obras, quando possível. O atlas de 

abastecimento de água da ANA (item 4) irá auxiliar a identificar e localizar a fontes de abasteci-

mento público, enquanto o SISPPI (item 5) caracterizará os projetos públicos de irrigação. Não 

necessariamente estas fontes estejam perfeitamente atualizadas (embora sejam mais atualiza-

das possíveis) ou completas. A informações, quando possível, sofrerão referência cruzada e 

complementação com informações de campo. 

Quadro 28 – Fonte de informações para o estudo da infraestrutura hídrica da bacia 
do Camaquã 

Item Mídia Autores Título 
Resumo das informações 

disponíveis 
Disponibilidade 

1 

Digital 

ANEEL 

SIGEL – Sistema de 

Informações Geor-
referenciadas do 

Setor Elétrico  

Informações referentes a gera-

ção de energia elétrica, no 
âmbito deste item são de inte-

resse: UHE, PCH, UTE, etc. 

On-line 

http://sigel.aneel.g
ov.br/sigel.html  

2 ANEEL 
Informações Técni-

cas 

Informações Técnicas: Gestão 

e Estudos Hidroenergéticos: 
Acompanhamento de Estudos e 

Projetos 

On-line: 

http://www.aneel.

gov.br/area.cfm?id
Ar-

ea=428&idPerfil=2
&idiomaAtual=0 

3 CBDB 
Cadastro Nacional 

de Barragens 

Informações sobre barragens 

construídas. 

On-line 

http://www.cbdb.o
rg.br/  

4 ANA 

Atlas do Abasteci-

mento de Água - 

2010 

No âmbito deste item são de 

interesse: dimensões e locação 

de captações. 

On-line  

http://atlas.ana.go
v.br/Atlas/forms/Atl

as.aspx 

5 
Ministério da 
Integração 

Nacional 

Sistema de Infor-
mações sobre os 

Projetos Públicos de 
Irrigação 

Informações detalhadas sobre 

projetos públicos de irrigação 

On-line 
http://sisppi.mi.gov

.br/  

http://www.aneel.gov.br/areaPerfil.cfm?idPerfil=2
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=45&idPerfil=2
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=45&idPerfil=2
http://sisppi.mi.gov.br/
http://sisppi.mi.gov.br/
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Item Mídia Autores Título 
Resumo das informações 

disponíveis 
Disponibilidade 

6 

Digital 

e Im-

presso 

Engeplus 
(2007) 

Projeto do Sistema 

Velhaco (Aproxima-
damente 10.500 ha 

de Lavouras de 
Arroz), Integrante 

do Projeto de Irri-

gação Costa Doce, 
Localizado no Muni-

cípio de Arambaré 
no Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Projeto de Engenharia Engeplus 

 

5 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES 

As informações supracitadas foram coletadas, analisadas e se acham em fase de incorporação 

ao SIG, de acordo com as informações a seguir, que tratarão da sua estruturação. 

6 ESTRUTURAÇÃO DO SIG NO ÂMBITO DO SISTEMA DO DRH/SEMA 

O Sistema de Informações Geográficas do Plano da Bacia do Camaquã (SIG-Plano) tem por fina-

lidade o acompanhamento do Plano. O SIG-Plano será composto por informações tabulares e 

espaciais de acesso local, que poderão ser visualizadas na forma de mapas temáticos e relató-

rios. 

Os dados georreferenciados estão em fase de coleta e produção. O Quadro 29 apresenta os 

dados coletados e produzidos até o momento. 
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Quadro 29 – Dados georreferenciados coletados ou produzidos até o momento 
Informação Formato Descrição Fonte 

Bacias 

Delimitação Polígono LIMITE DA BACIA DO CAMAQUÃ DRH 

Regiões homogêneas 
 

EM ELABORAÇÃO PRÓPRIO 

Ottobacias Polígono OTTOBACIAS RS DRH 

Municípios 

Limites Polígono LIMITES DOS MUNICÍPIOS IBGE 

Recortados por bacia Polígono LIMITES DOS MUNICÍPIOS DENTRO DA BACIA PRÓPRIO 

Sedes Ponto SEDES MUNICIPAIS IBGE 

Sedes dentro da bacia Ponto SEDES MUNICIPAIS DENTRO DA BACIA PRÓPRIO 

Estado 

Limite Polígono LIMITE DO ESTADO LABGEO UFRGS 

Limite Polígono LIMITE DO ESTADO IBGE 

Hidrografia 

Cursos de água Linha VETORIZAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA A PARTIR DAS CARTAS DSG LABGEO UFRGS 

Corpos de água Polígono 
VETORIZAÇÃO DOS CORPOS D'ÁGUA E HIDROGRAFIA DE MARGEM DUPLA A PARTIR DAS CARTAS 

DSG 
LABGEO UFRGS 

Espelhos de água Polígono ESPELHOS D'ÁGUA COM PELO MENOS 20HA, ORIGINADAS DE IMAGENS CBERS DRH 

Malha de transportes 

Malha rodoviária Linha INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LABGEO UFRGS 

Malha ferroviária Linha INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA LABGEO UFRGS 

Estações rodoviárias Ponto ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS Ministério dos Transportes 

Malha hidroviária Linha INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA ANTAQ 

 
Linha INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA Ministério dos Transportes 

Portos Ponto INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA ANTAQ 

Aeroportos e Aeródromos Ponto INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ministério dos Transportes 

Estações de monitoramento 

Est. Pluviométrica ANA Ponto LOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS DA ANA ANA 

Est. Pluviométrica outros Ponto LOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS DE OUTROS ANA 

Est. Fluviométrica Ponto LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE FLUVIOMETRIA ANA 

Est. Climatológica Ponto LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS ANA 

Est. Qualidade da água Ponto LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA DA FEPAM PRÓPRIO 

Geologia 
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Informação Formato Descrição Fonte 

Litologia Polígono MAPAS GEOLÓGICOS ESTADUAIS CPRM 

Estrutural Linha LINEAMENTOS CPRM 

Geomorfologia 

Unidades de relevo Polígono UNIDADES DE RELEVO CPRM 

Hidrogeologia 

Hidrogeologia Polígono HIDROGEOLOGIA CPRM 

Poços SIAGAS Pontos POÇOS DO DIAGAS CPRM 

Mineração 

Processos minerários Polígono PROCESSOS MINERÁRIOS RS DNPM 

Solos 

Solos Polígono SOLOS DO RS CPRM 

Aptidão a irrigação Polígono APTIDÃO A IRRIGAÇÃO PRÓPRIO 

Aptidão agrícola Polígono APTIDÃO AGRICOLA PRÓPRIO 

Cobertura do solo 

Vegetação Polígono VEGETAÇÃO DO BIOMA PAMPA MMA 

Uso do solo Polígono LABGEO (mapa inicial) LABGEO UFRGS 

Áreas especiais 

Terras indígenas Polígono TERRAS INDÍGENAS FUNAI 

Terras indígenas em estudo Ponto TERRAS INDÍGENAS EM ESTUDO FUNAI 

Quilombos Polígono QUILOMBOLAS NOS MUNICÍPIOS DO RS CPRM 

Sítios geológicos Ponto SÍTIOS GEOLÓGICOS MMA 

Sítios geológicos Ponto SÍTIOS GEOLÓGICOS CPRM 

Pontos geoturísticos Ponto PONTOS GEOTURÍSTICOS CPRM 

Reserva da biosfera Polígono RESERVA DA BIOSFERA CPRM 

Unidades de Conservação 

RPPN Polígono RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL ICMBio 

Federal Polígono UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS DE PROTEÇÃO INTEGRAL MMA 

 
Polígono UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS DE USO SUSTENTÁVEL MMA 

Estadual Polígono UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DE PROTEÇÃO INTEGRAL MMA 

 
Polígono UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DE USO SUSTENTÁVEL MMA 

Municipal Polígono UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO INTEGRAL MMA 

 
Polígono UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DE USO SUSTENTÁVEL MMA 

Geração de energia 
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Informação Formato Descrição Fonte 

UTEs Ponto USINAS TERMOELÉTRICAS ANEEL-SIGEL 

PCHs Ponto PEQUENAS CENTRAIS HIDROELÉTRICAS ANEEL-SIGEL 
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7 LEVANTAMENTOS DE PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E INTERVENÇÕES 

PREVISTAS NA BACIA HIDROGRÁFICA NO PERÍODO DE 20 ANOS 

Neste item serão levantadas as intervenções previstas na Bacia Hidrográfica do rio Cama-

quã no período de 20 anos, que possuem relação, ou que venham a causar impacto direto 

nos recursos hídricos. Para tanto, será realizada uma pesquisa, cujos principais resultados 

que adotará as seguintes linhas de atenção, a saber: 

• Investimentos (projetos e intervenções) na área específica dos usos múltiplos da 

água e da irrigação;  

• Proposição de programas de investimento e ações no âmbito espacial da Bacia, ou 

em escala maior, mas que englobe o território da Bacia; 

• Investimentos e intervenções na implantação de empreendimentos hidrelétricos na 

Bacia;  

• Investimentos e ações propostas na Bacia, ou em seus municípios, no âmbito do 

planejamento regional, do orçamento estadual e federal. 

 

O levantamento contará com os seguintes procedimentos: 

• Pesquisa em fontes secundárias de estudos específicos nas sub-bacias do rio Ca-

maquã. 

• Pesquisa nos sites das prefeituras municipais para verificar os investimentos previs-

tos no âmbito municipal. 

• Pesquisa no banco de dados da ANEEL para verificar fonte de investimento em 

ações ou intervenções relacionadas aos recursos hídricos que envolvam a Bacia Hidrográfi-

ca do rio Camaquã. 

• Pesquisa no banco de dados da FEPAM para levantamento dos licenciamentos am-

bientais em análise no âmbito da Bacia Hidrográfica do rio Camaquã. 
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7.1 Âmbito federal 

7.1.1 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 

Criado em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a retomada 

do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e 

energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. 

Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, com o mesmo pensamento estratégico, 

aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, mais recursos e mais parcerias 

com estados e municípios, para a execução de obras estruturantes que possam melhorar a 

qualidade de vida nas cidades brasileiras. 

Nos Quadro 30 e Quadro 31 são apresentados os empreendimentos financiados pelo PAC 

no setor de Irrigação e Saneamento, respectivamente. Atualmente são no total 60 ações 

financiadas pelo programa. 
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Quadro 30 – Ações do PAC vigentes na bacia: Área de Irrigação 

ID Identificação Responsável 
Exe-

cutor 
Localização Estágio Valor 

Data de 

Referência 
Fonte 

1 
Perímetro de Irrigação em Arambaré - 

Etapa II 

Ministério da Inte-

gração Nacional 
Estado ARAMBARÉ AP ND 30/10/2014 

pac.gov.br/obra/80

69 

2 
Projeto de Irrigação da Barragem Ar-

roio Jaguari* 
Ministério da Inte-
gração Nacional 

Estado 
LAVRAS DO 

SUL, SÃO GA-

BRIEL 

AP ND 30/10/2014 
pac.gov.br/obra/80

67 

3 
Perímetro de Irrigação em Arambaré - 

Etapa I 
Ministério da Inte-
gração Nacional 

Muni-
cípio 

ARAMBARÉ EE 
R$10.000.000

,00 
30/10/2014 

pac.gov.br/obra/57
75 

Legenda: Estágio: AP - Ação Preparatória para licitação; EE – Em Execução; EC – Em Contratação; EO – Em Obras Valor: ND – valor não divulgado devido a empe-
nho por RDC – regime diferenciado de contratações (Lei Federal no 12.462) 

* Obra fora da bacia. 

Quadro 31 – Ações do PAC vigentes na bacia: Área de Saneamento 

ID Identificação Responsável Executor Localização Estágio Valor 
Data de 

Referência 
Fonte 

1 
Elaboração de Projetos - Amaral 

Ferrador 
FUNASA FUNASA 

AMARAL FER-
RADOR 

EE R$83.379,58 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34640 

2 Elaboração de Projetos - Arambaré FUNASA FUNASA ARAMBARÉ EE R$141.085,07 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34645 

3 Esgotamento Sanitário - Arambaré FUNASA Município ARAMBARÉ EE R$3.785.111,64 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34646 

4 
Elaboração de Projetos - Arroio do 

Padre 
FUNASA FUNASA 

ARROIO DO 
PADRE 

EE R$114.364,45 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34649 

5 
Melhorias Sanitárias Domiciliares - 

Arroio do Padre 
FUNASA Município 

ARROIO DO 

PADRE 
EE R$309.959,65 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21660 

6 

Ampliação do SES na Sede Munici-
pal - Interceptores, Linha de Re-

calque, ETE e Emissário Final - 
Bagé* 

Ministério das 

Cidades 
Município BAGÉ EE R$17.995.336,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/22580 

http://www.pac.gov.br/obra/34640
http://www.pac.gov.br/obra/34645
http://www.pac.gov.br/obra/34646
http://www.pac.gov.br/obra/34649
http://www.pac.gov.br/obra/21660
http://www.pac.gov.br/obra/22580
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ID Identificação Responsável Executor Localização Estágio Valor 
Data de 

Referência 
Fonte 

7 

Pavimentação, Drenagem e Rede 

de Saneamento nos Bairros: Pedra 
Branca, Ipiranga, Santa Luzia, 

Bonito, Santa Flora, Dois Irmãos e 
Estrela D'Alva - Bagé* 

Ministério das 

Cidades 

Ministério das 

Cidades 
BAGÉ AP ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/30129 

8 
Elaboração de Projetos - Barão do 

Triunfo* 
FUNASA FUNASA 

BARÃO DO 

TRIUNFO 
EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34661 

9 
Esgotamento Sanitário - Barra do 

Ribeiro* 
FUNASA Estado 

BARRA DO 
RIBEIRO 

EE R$ 8.000.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34664 

10 
Elaboração de Projetos - Caçapava 

do Sul* 
FUNASA FUNASA 

CAÇAPAVA DO 
SUL 

EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34681 

11 
Esgotamento Sanitário - Caçapava 

do Sul* 
FUNASA Estado 

CAÇAPAVA DO 

SUL 
EE R$ 7.000.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34682 

12 
Ampliação do SES na Sede Munici-

pal - Cachoeira do Sul* 
Ministério das 

Cidades 
Estado 

CACHOEIRA DO 
SUL 

EO 
R$ 

14.008.969,67 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/25112 

13 

Ampliação do SES na Sede Munici-
pal - Estação Elevatória No Bairro 

Noêmia, Rede Coletora e Reforma 

na ETE - Cachoeira do Sul* 

Ministério das 

Cidades 
CORSAN 

CACHOEIRA DO 

SUL 
EO 

R$ 

15.175.073,42 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/22920 

14 

Ampliação do SES nos Bairros Ma-

rina, Oliveira e Barcelos - Rede 

Coletora, Estações Elevatórias e 
Emissário - Cachoeira do Sul* 

Ministério das 

Cidades 
CORSAN 

CACHOEIRA DO 

SUL 
EO R$ 9.377.566,52 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24229 

15 
Elaboração de Projeto Executivo 

Para o SES - Cachoeira do Sul* 

Ministério das 

Cidades 
CORSAN 

CACHOEIRA DO 

SUL 
EE R$ 1.068.931,44 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24976 

16 
Elaboração do Projeto Executivo da 

Ampliação do SAA - Cachoeira do 
Sul* 

Ministério das 
Cidades 

CORSAN 
CACHOEIRA DO 

SUL 
EE R$ 1.140.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24957 

http://www.pac.gov.br/obra/30129
http://www.pac.gov.br/obra/34661
http://www.pac.gov.br/obra/34664
http://www.pac.gov.br/obra/34681
http://www.pac.gov.br/obra/34682
http://www.pac.gov.br/obra/25112
http://www.pac.gov.br/obra/22920
http://www.pac.gov.br/obra/24229
http://www.pac.gov.br/obra/24976
http://www.pac.gov.br/obra/24957
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ID Identificação Responsável Executor Localização Estágio Valor 
Data de 

Referência 
Fonte 

17 
Elaboração de Projeto Executivo 

para o SES - Camaquã 

Ministério das 

Cidades 
CORSAN CAMAQUÃ EE R$ 1.108.319,40 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24977 

18 
Elaboração do Projeto Executivo da 

Ampliação do SAA - Camaquã 

Ministério das 

Cidades 
CORSAN CAMAQUÃ EE R$ 950.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24958 

19 Água Em Áreas Rurais - Canguçu FUNASA Município CANGUÇU EO R$ 743.950,40 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21689 

20 
Elaboração do Projeto Executivo da 

Ampliação do SAA - Canguçu* 
Ministério das 

Cidades 
CORSAN CANGUÇU EE R$ 760.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24959 

21 
Elaboração de Projeto Executivo 

para o SES - Canguçu* 

Ministério das 

Cidades 
CORSAN CANGUÇU EE R$ 504.450,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24978 

22 Saneamento Rural - Canguçu FUNASA Município CANGUÇU EO 
R$ 

12.075.686,68 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/46994 

23 
Elaboração de Projetos - Cerro 

Grande do Sul 
FUNASA FUNASA 

CERRO GRAN-
DE DO SUL 

EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34710 

24 
Ampliação do SAA de Charqueadas 

e São Jerônimo* 

Ministério das 

Cidades 
Estado 

CHARQUEADAS, 

SÃO JERÔNIMO 
EO 

R$ 

15.319.294,97 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/24617 

25 
Melhorias Sanitárias Domiciliares - 

Chuvisca 
FUNASA Município CHUVISCA EO R$ 500.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34715 

26 Elaboração de Projetos - Cristal FUNASA FUNASA CRISTAL EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34728 

27 
Abastecimento de Água - Dom 

Feliciano 
FUNASA Município 

DOM FELICIA-
NO 

EO R$ 449.595,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21722 

28 
Elaboração de Projetos - Dom Feli-

ciano 
FUNASA FUNASA 

DOM FELICIA-

NO 
EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34735 

29 
Melhorias Sanitárias Domiciliares - 

Dom Feliciano 
FUNASA Município 

DOM FELICIA-

NO 
EO R$ 297.283,04 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21723 

30 
Elaboração de Projetos - Encruzi-

lhada do Sul 
FUNASA FUNASA 

ENCRUZILHADA 
DO SUL 

EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34739 

31 
Abastecimento de Água - Hulha 

Negra* 
FUNASA Município HULHA NEGRA EO R$ 368.313,84 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21757 

http://www.pac.gov.br/obra/24977
http://www.pac.gov.br/obra/24958
http://www.pac.gov.br/obra/21689
http://www.pac.gov.br/obra/24959
http://www.pac.gov.br/obra/24978
http://www.pac.gov.br/obra/46994
http://www.pac.gov.br/obra/34710
http://www.pac.gov.br/obra/24617
http://www.pac.gov.br/obra/34715
http://www.pac.gov.br/obra/34728
http://www.pac.gov.br/obra/21722
http://www.pac.gov.br/obra/34735
http://www.pac.gov.br/obra/21723
http://www.pac.gov.br/obra/34739
http://www.pac.gov.br/obra/21757


  

RT2 - CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES 

 

81 

ID Identificação Responsável Executor Localização Estágio Valor 
Data de 

Referência 
Fonte 

32 
Abastecimento de Água - Hulha 

Negra* 
FUNASA Município HULHA NEGRA AP ND 

30 de Agos-

to de 2014 
pac.gov.br/obra/87172 

33 
Água Em Áreas Rurais - Hulha 

Negra 
FUNASA Município HULHA NEGRA EO R$ 282.653,79 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21758 

34 
Elaboração de Projetos - Lavras do 

Sul 
FUNASA FUNASA 

LAVRAS DO 
SUL 

EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34809 

35 
Ampliação do SAA na Sede Munici-

pal - Pelotas* 

Ministério das 

Cidades 
Município PELOTAS EO 

R$ 

44.998.971,27 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/24657 

36 
Ampliação do SES na Sede Munici-

pal - Sistema Centro Anglo - Inter-

ceptores e ETE - Pelotas* 

Ministério das 
Cidades 

Município PELOTAS EO R$ 7.381.750,75 30/10/2014 pac.gov.br/obra/23610 

37 
Ampliação do SES No Bairro Laran-

jal - Rede Coletora, Estações Eleva-

tórias de Esgotos e ETE - Pelotas* 

Ministério das 
Cidades 

Município PELOTAS EO 
R$ 

11.663.134,49 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/23611 

38 

Elaboração de Estudos de Concep-

ção, Projetos Básico e Executivo de 
Resíduos Sólidos Urbanos na Sede 

Municipal - Pelotas* 

Ministério das 
Cidades 

Município PELOTAS EE R$ 350.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24658 

39 
Implantação da ETE Novo Mundo e 
do Coletor Geral 3 - CG3 - Pelotas* 

Ministério das 
Cidades 

Município PELOTAS EO 
R$ 

15.361.246,41 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/24659 

40 
Abastecimento de Água - Pinheiro 

Machado* 
FUNASA Município 

PINHEIRO MA-

CHADO 
EO R$ 1.239.321,17 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34869 

41 
Elaboração de Projetos - Pinheiro 

Machado* 
FUNASA FUNASA 

PINHEIRO MA-
CHADO 

EE R$119.402,48 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34870 

42 Abastecimento de Água - Piratini* FUNASA Município PIRATINI EO R$3.216.423,68 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34872 

43 Água Em Áreas Rurais - Piratini FUNASA Município PIRATINI EO R$388.711,05 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21802 

44 Elaboração de Projetos - Piratini* FUNASA FUNASA PIRATINI EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34873 

45 Elaboração de Projetos - Santana FUNASA FUNASA SANTANA DA EE R$115.339,64 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34914 

http://www.pac.gov.br/obra/87172
http://www.pac.gov.br/obra/21758
http://www.pac.gov.br/obra/34809
http://www.pac.gov.br/obra/24657
http://www.pac.gov.br/obra/23610
http://www.pac.gov.br/obra/23611
http://www.pac.gov.br/obra/24658
http://www.pac.gov.br/obra/24659
http://www.pac.gov.br/obra/34869
http://www.pac.gov.br/obra/34870
http://www.pac.gov.br/obra/34872
http://www.pac.gov.br/obra/21802
http://www.pac.gov.br/obra/34873
http://www.pac.gov.br/obra/34914
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ID Identificação Responsável Executor Localização Estágio Valor 
Data de 

Referência 
Fonte 

da Boa Vista BOA VISTA 

46 
Ampliação do SAA na Sede Munici-

pal - São Gabriel* 

Ministério das 

Cidades 

São Gabriel 
Saneamento 

S/ 

SÃO GABRIEL AP ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/77302 

47 
Ampliação do SES na Sede Munici-

pal - São Gabriel* 

Ministério das 

Cidades 

São Gabriel 
Saneamento 

S/ 

SÃO GABRIEL EO R$ 669.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/77303 

48 
Ampliação do SES na Vila Santa 

Clara - Rede Coletora e ETE - São 

Gabriel* 

Ministério das 

Cidades 
Município SÃO GABRIEL EO R$ 1.866.707,14 30/10/2014 pac.gov.br/obra/22691 

49 

Desenvolvimento Institucional - 
Modernização, Reconstrução e 

Expansão do SAA e SES na Sede 
Municipal - São Gabriel* 

Ministério das 

Cidades 

São Gabriel 

Saneamento 
S/ 

SÃO GABRIEL AP ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/77304 

50 
Elaboração de Projeto Para Amplia-

ção do SES na Sede Municipal - 
São Jerônimo* 

Ministério das 

Cidades 
Estado SÃO JERÔNIMO EE R$ 375.212,25 30/10/2014 pac.gov.br/obra/24636 

51 
Esgotamento Sanitário - São Lou-

renço do Sul 
FUNASA Município 

SÃO LOUREN-

ÇO DO SUL 
EO R$ 4.000.000,00 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34932 

52 
Esgotamento Sanitário - São Lou-

renço do Sul 
FUNASA Município 

SÃO LOUREN-

ÇO DO SUL 
EO R$ 5.745.468,75 30/10/2014 pac.gov.br/obra/21845 

53 
Saneamento Rural - São Lourenço 

do Sul 
FUNASA Município 

SÃO LOUREN-
ÇO DO SUL 

EO R$ 1.764.771,24 30/10/2014 pac.gov.br/obra/46999 

54 
Elaboração de Projetos - Sentinela 

do Sul 
FUNASA FUNASA 

SENTINELA DO 

SUL 
EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34950 

55 Elaboração de Projetos - Tapes FUNASA FUNASA TAPES EC ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/34890 

56 
Pavimentação, Drenagem e Rede 

de Saneamento Nos Bairros: Pedra 

Ministério das 

Cidades 

Ministério das 

Cidades 
BAGÉ AP ND 30/10/2014 pac.gov.br/obra/30129 

http://www.pac.gov.br/obra/77302
http://www.pac.gov.br/obra/77303
http://www.pac.gov.br/obra/22691
http://www.pac.gov.br/obra/77304
http://www.pac.gov.br/obra/24636
http://www.pac.gov.br/obra/34932
http://www.pac.gov.br/obra/21845
http://www.pac.gov.br/obra/46999
http://www.pac.gov.br/obra/34950
http://www.pac.gov.br/obra/34890
http://www.pac.gov.br/obra/30129
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ID Identificação Responsável Executor Localização Estágio Valor 
Data de 

Referência 
Fonte 

Branca, Ipiranga, Santa Luzia, 

Bonito, Santa Flora, Dois Irmãos e 
Estrela D'alva - Bagé* 

57 

Execução de Obras e Serviços de 

Drenagem de Águas Pluviais, Pa-
vimentação, Calçadas e Sinalização 

Em Bairros, Vias de Ligação e Vias 
de Circulação de Transporte Coleti-

vo - Cachoeira do Sul* 

Ministério das 

Cidades 
Município 

CACHOEIRA DO 

SUL 
EC 

R$ 

10.298.094,61 
30/10/2014 pac.gov.br/obra/47713 

Legenda: Estágio: AP - Ação Preparatória para licitação; EE – Em Execução; EC – Em Contratação; EO – Em Obras - Valor: ND – valor não divulgado devido a empe-
nho por RDC – regime diferenciado de contratações (Lei Federal no 12.462). 

* Sedes municipais fora da bacia; pode ser que o investimento nela não tenha impacto. 

http://www.pac.gov.br/obra/47713
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A Figura 16 e a Figura 17 apresentam os valores dos programas do PAC vigentes nos mu-

nicípios da bacia, na área de recursos hídricos, discretizados por município e por órgão 

responsável, respectivamente. 

 
Figura 16 – Valores empenhados referente ao PAC em ações relevantes aos 

recursos hídricos, por município. 

 
Figura 17 – Valores empenhados referente ao PAC em ações relevantes aos 

recursos hídricos, por órgão responsável financiador. 

 

R$83.379,58 

R$115.339,64 

R$375.212,25 

R$424.324,10 

R$500.000,00 

R$650.967,63 

R$746.878,04 

R$1.358.723,65 

R$2.058.319,40 

R$2.535.707,14 

R$3.605.134,73 

R$7.000.000,00 

R$8.000.000,00 

R$11.510.239,99 

R$13.926.196,71 

R$14.084.087,08 

R$15.319.294,97 

R$17.995.336,00 

R$51.068.635,66 

R$79.755.102,92 

AMARAL FERRADOR

SANTANA DA BOA VISTA

SÃO JERÔNIMO

ARROIO DO PADRE

CHUVISCA

HULHA NEGRA

DOM FELICIANO

PINHEIRO MACHADO

CAMAQUÃ

SÃO GABRIEL

PIRATINI

CAÇAPAVA DO SUL

BARRA DO RIBEIRO

SÃO LOURENÇO DO SUL

ARAMBARÉ

CANGUÇU

CHARQUEADAS, SÃO JERÔNIMO

BAGÉ

CACHOEIRA DO SUL

PELOTAS

 R$-  R$50.000.000  R$100.000.000

R$10.000.000,00 

R$50.740.821,15 

R$170.372.058,34 

Ministério da Integração Nacional

FUNASA

Ministério das Cidades

 R$-  R$50.000.000  R$100.000.000  R$150.000.000  R$200.000.000
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7.1.2 PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) é conduzido pelo Ministério do Meio Am-

biente (MMA), sendo financiado através do acordo de empréstimo, entre o Governo Brasi-

leiro e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e objetiva de-

senvolver nos Estados projetos de gestão que integram a Política Ambiental com políticas 

setoriais, propiciando uma maior participação dos municípios e de organizações de socie-

dade civil na gestão ambiental. Também visa atuar de forma descentralizada, apoiando as 

diversas Unidades da Federação no fortalecimento das instituições que compõem o Siste-

ma Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e no incentivo à gestão integrada do meio am-

biente. O PNMA II foi configurado para ser desenvolvido em três fases sucessivas de im-

plementação, no total de 10 anos. Está estruturado em dois componentes - Gestão Inte-

grada de Ativos Ambientais e Desenvolvimento Institucional. Este último está subdividido 

em Licenciamento Ambiental, Monitoramento da Qualidade da Água e Gerenciamento Cos-

teiro. Constitui Acordo de empréstimo entre o Gov. Brasileiro + Banco Internacional Para a 

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (US$ 300 milhões para 10 anos de execução). 

No Estado, a FEPAM é executora dos subcomponentes do Desenvolvimento Institucional, 

licenciamento ambiental e gerenciamento costeiro. 

Objetivos específicos: 

 Implementar projetos de gestão integrada, com caráter replicável, modelos de de-

senvolvimento; sustentável; 

 Aprofundar processo de descentralização da gestão ambiental, fortalecendo Esta-

dos e Municípios; 

 Estimular a adoção de soluções inovadoras e a formação de parcerias entre o po-

der público e a sociedade civil, para a gestão ambiental; 

 Desenvolver e implementar sistemas de monitoramento ambiental, voltados para a 

geração de informações que auxiliem a tomada de decisões; 

 Desenvolver ações para aumentar a eficácia do processo de licenciamento, inte-

grando-o com os demais sistemas de gestão; 

 Fortalecer a capacidade de gestão ambiental integrada da Zona Costeira. 

 

http://www.mma.gov.br/?id_estrutura=6
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7.1.3 PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica “Luz para 

Todos” instituído no final de 2003 é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e ope-

racionalizado pela ELETROBRÁS e Concessionárias. O número de Cadastrados no PLT 

atinge um total de 21 mil inscritos, sendo que 5.595 unidades consumidoras foram ligadas 

ao longo do ano, com um montante de investimento total de R$ 42,9 milhões. 

7.1.4 PROGRAMA RELUZ 

O Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes, atualmen-

te denominado PROCEL RELUZ, foi instituído em 2000 pela ELETROBRAS, com o apoio do 

Ministério de Minas e Energia, e implementado pelas concessionárias de energia elétrica 

com a participação das prefeituras e governos estaduais. 

O PROCEL RELUZ tem por objetivo promover o desenvolvimento de sistemas eficientes de 

Iluminação Pública e sinalização semafórica, bem como a valorização dos espaços públicos 

urbanos, melhorando a segurança da população. 

Os tipos de projetos realizados são: 

 Melhoria dos Sistemas de Iluminação Pública Existentes; 

 Expansão dos Sistemas de Iluminação Pública; 

 Remodelagem dos Sistemas de Iluminação Pública; 

 Melhoria dos Sistemas de Sinalização Semafórica; 

 Iluminação Especial (Destaque de praças, monumentos, fachadas, etc.); 

 Iluminação de Espaços Públicos Esportivos; 

 Inovação Tecnológica na Iluminação Pública. 

A CEEE, em 2007, deu sequência ao Programa Reluz, oriundo de contrato firmado, em 

2006, entre a Empresa e a ELETROBRÁS para 4 munícipios: Porto Alegre, Butiá, Minas do 

Leão e São Lourenço do Sul. O valor total dos quatro projetos é de R$ 27,2 milhões. 
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7.2 Âmbito estadual 

7.2.1 PROJETO RS BIODIVERSIDADE 

O Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Rio 

Grande do Sul, simplesmente denominado de Projeto RS Biodiversidade é um projeto do 

Governo do Estado que tem como objetivo promover a conservação e recuperação da 

biodiversidade, mediante o gerenciamento integrado dos ecossistemas e a criação de 

oportunidades para o uso sustentável dos recursos naturais, com vistas ao desenvolvimen-

to sustentável. 

Os objetivos específicos do Projeto incluem:  

a) Conservar a biodiversidade através de adoção de políticas públicas que promovam o 

desenvolvimento de sistemas de gestão e práticas de produção, fortalecendo as áreas 

protegidas em Unidades de Conservação.  

b) Promover ações de recuperação em áreas importantes para a conservação da biodiver-

sidade, onde se verifica fragilidade e agressão à biodiversidade do RS.  

c) Elaborar avaliações técnicas das áreas de alta importância biológica, em especial, no 

bioma Pampa.  

d) Garantir a função, a dinâmica e a evolução dos ecossistemas e das espécies endêmicas 

e ameaçadas de extinção ocorrentes no território do RS.  

e) Fomentar a conscientização e a percepção públicas sobre a biodiversidade junto aos 

diversos setores da sociedade, integrando o tema às perspectivas produtivas, educando e 

capacitando nos diversos níveis.  

f) Desenvolver instrumentos de gestão integrada, necessários para que se atinja o manejo 

eficiente e sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais, inclusive dos recursos 

hídricos, que lhe dão suporte. 

7.2.2 SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES (SMAD) 

O Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres é um projeto de implantação de moni-

toramento e alerta de desastres para a Defesa Civil e órgãos competentes na gestão de 

risco, além de monitoramento com vistas à gestão ambiental dos recursos naturais. 

O estado do Rio Grande do Sul necessita ter um sistema de monitoramento que oriente 
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sobre os eventos críticos, principalmente os de origem climática e meteorológica que são 

responsáveis pela maior parte dos desastres no território gaúcho, como as inundações e 

estiagens. 

A possibilidade de prevenção a partir da previsão dos eventos extremos que podem causar 

desastres, ajuda a minimizar os impactos socioeconômicos desses e apoia no planejamen-

to público do Estado, auxiliando à gestão de risco e à gestão ambiental. 

Precedendo à implantação do SMAD, o Departamento de Recursos Hídricos (DRH) da SE-

MA estabeleceu a criação de uma sala de situação (monitoramento e análise) que serve 

como o primeiro passo a esta implantação e que contribui para as atribuições legais do 

DRH como órgão gestor de recursos hídricos. 

No âmbito dos recursos hídricos, o SMAD se preocupa com situações em que estão envol-

vidas qualidade e quantidade de água (precipitação, umidade, níveis, vulnerabilidade à 

inundação, etc.) e incidentes como, por exemplo, um rompimento de barragem. 

7.2.3 SISTEMA INTEGRADO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (SIRAM) 

O Projeto SIRAM, coordenado pela SEMA com a participação das vinculadas FEPAM e Fun-

dação Zoobotânica (FZB), está contemplado no Programa de Apoio à Retomada do De-

senvolvimento do Rio Grande do Sul (PROREDES), uma parceria entre o Estado e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Foi elencado entre os Proje-

tos Estratégicos do Governo do Estado e previsto no Plano Plurianual 2012-2015. O Proje-

to SIRAM se propõe a contribuir para qualificar e agilizar os processos de regularização 

ambiental e para qualificar e tornar pública a informação ambiental. 

A regularização ambiental de uma atividade antrópica vai além da expedição da licença 

ambiental ou da autorização de manejo e de supressão de vegetação ou da outorga de 

uso da água ou do licenciamento relativo à fauna silvestre e à pesca. A manutenção da 

regularidade ambiental pressupõe o cumprimento permanente das exigências legais e 

normativas. 

Regularização ambiental, portanto, é o conjunto de componentes apresentados de forma 

implícita ou explícita nos instrumentos das políticas estaduais e nacionais de Meio Ambien-

te, de Recursos Hídricos e Florestais que fazem parte dos processos de regularização dos 

aspectos ambiental, florestal, hídrico e faunístico das atividades antrópicas. 

As condicionantes financeiras e temporais do Projeto implicam na abordagem de parte dos 
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componentes da regularização ambiental acima citados, os quais são concebidos de forma 

integrada e sistêmica, além de outros componentes ainda não abordados dessa maneira 

nos atuais processos de regularização. 

Nesse contexto, a regularização ambiental no Projeto SIRAM é o conjunto integrado dos 

processos de normatização, comunicação, capacitação, cadastramento, licenciamento, 

monitoramento, fiscalização, autuação, apoio administrativo e operacional usados com a 

finalidade de regularizar as atividades antrópicas quanto aos seus aspectos ambiental, 

florestal e hídrico no Estado do RS. 

São objetos do Projeto SIRAM os seguintes componentes identificados como “coluna ver-

tebral” da regularização ambiental: 

i. Sistema normativo (normas internas, legislação); 

ii. Programas de gestão da mudança, de comunicação e de capacitação dos envolvi-

dos (usuários internos e externos) no SIRAM; 

iii. Cadastros de informações ambientais; 

iv. Sistemas de permissões (licenças, alvarás, autorizações, declarações, certificados, 

respectivos indeferimentos), de acompanhamento do cumprimento de condições e restri-

ções e de autuações, sanções administrativas e demais atos vinculados (autos de infração, 

julgamento de auto de infração e de recursos, termos de compromisso ambiental); 

v. Procedimentos de apoio administrativo e operacional relacionados aos cadastros e 

sistemas descritos nos itens iii e iv. 

A Figura 18 apresenta o processo de regularização do SIRAM. 
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Figura 18 – Processo de regularização do SIRAM 

7.2.4 PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO DA MATA CILIAR 

O Programa de Restauração de Mata Ciliar no RS destina-se a restaurar a vegetação às 

margens e no entorno dos corpos hídricos em Bacias Hidrográficas do Estado. Desenvolvi-

do pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), por meio do Departamento de Flo-

restas e Áreas Protegidas (DEFAP), o programa inicialmente contemplou as Bacias dos 

Rios Santa Maria e Uruguai  

As prefeituras municipais que aderirem ao programa repassarão as mudas aos produtores 

rurais cadastrados, cujas propriedades façam limites com cursos de água. 

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a AES Sul apoiam o programa, por 

meio da doação de mudas e de peças publicitárias, em cumprimento à reposição florestal 

obrigatória, devido à supressão de vegetação nativa para a manutenção de linhas de 

transmissão e distribuição. A Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) também presta 

apoio ao Programa, orientando os avicultores a preservarem e restaurarem áreas de mata 

ciliar. 

A recuperação das matas ciliares dos cursos de água das bacias abrangidas pelo programa 

tem por objetivos:  
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 Diminuir os processos de erosão e assoreamento, melhorando a qualidade e a 

quantidade dos recursos hídricos;  

 Regularizar a vazão das águas superficiais pela redução de sua velocidade de es-

coamento;  

 Aumentar a infiltração das águas provenientes das chuvas para o abastecimento 

dos lençóis freáticos;  

 Formar corredores naturais que garantam o fluxo entre populações silvestres que 

sofreram fragmentação e isolamento pela perda dos seus habitats;  

 Conscientizar os proprietários rurais sobre a importância da manutenção da biodi-

versidade  

 Educação ambiental. 

7.2.5 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMPARTILHADO  

Programa da SEMA que capacita Agentes Prevencionistas para o desenvolvimento e exe-

cução de projetos socioambientais, utilizando mecanismos de gestão ambiental comparti-

lhada, por meio de parceria público-privada, com o objetivo de difundir uma cultura pre-

vencionista e implementar ações que conduzam às mudanças comportamentais, ao de-

senvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida das populações. Agente Pre-

vencionista é todo aquele que desenvolve atividades de prevenção relacionadas a riscos 

diversos, entre elas as que envolvem os ambientes natural, social, cultural, doméstico e de 

trabalho. 

7.2.6 INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÍNUO DO RIO GRANDE DO SUL 

O Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul mostra a situação da cobertura flo-

restal do Estado, qualificando todas as formações florestais. Sua continuidade permitirá a 

obtenção periódica de informações atualizadas, suficientes e confiáveis sobre o estado dos 

recursos florestais e suas mudanças no tempo. O inventário é um instrumento para plane-

jamento, controle e fiscalização, análise de projetos de licenciamento florestal, educação 

ambiental e pesquisa científica, tanto para o poder público como para o setor privado. 
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7.2.7 PRÓ-MAR-DE-DENTRO 

Programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o Desenvolvimento Sustentá-

vel, a Recuperação e o Gerenciamento Ambiental da Região Hidrográfica Litorânea, abran-

gendo as Bacias do Litoral Médio, do Camaquã e da Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo.  

O Pró-Mar-de-Dentro tem o compromisso original de pensar no meio ambiente e no seu 

agente transformador, o ser humano. Essa é a razão essencial de um programa que busca 

o desenvolvimento regional, o gerenciamento hidrográfico planejado e sustentável, mas, 

sobretudo, busca a participação comunitária e solidária para corrigir desigualdades, re-

compor perdas ambientais e, ao mesmo tempo, dar uma chance de sobrevivência prolon-

gada a uma região que detém um dos mais importantes patrimônios naturais do Rio 

Grande do Sul.  

O Programa atinge totalmente ou em parte o território de 50 municípios, a maioria locali-

zada na metade sul do Estado, com uma população estimada de 1.020.000 pessoas. São 

aproximadamente 63.000 km2 ao longo do território banhado pela laguna dos Patos, lago-

as Mirim, Mangueira, do Peixe e dos Barros, canal São Gonçalo, rios Jaguarão, Piratini, São 

Lourenço e Camaquã, arroios Pelotas, Turuçu e Velhaco, entre outros. Atinge comunidades 

do escudo sul-rio-grandense à planície costeira gaúcha; do pampa, da serra do sudeste e 

da restinga; da barra do Chuí ao farol de Itapuã. Entretanto, algumas de suas ações vêm 

atingido, também, aos 17 municípios das Bacias Hidrográficas do Tramandaí e do Mampi-

tuba, com uma população estimada de 176.000 pessoas.  

A laguna dos Patos constitui-se em um dos maiores reservatórios de água doce do plane-

ta. Ela e a lagoa Mirim (binacional) somam 13.116 km2, ocupando 21% da área do Pro-

grama, e a lagoa Mangueira tem uma área de 808 km2. A região lagunar sofre impactos 

das ações antrópicas como agropecuária, urbanização, atividades portuárias e industriais. 

Nesta região do Rio Grande do Sul, os frutos destas lagoas, rios, arroios e das terras por 

eles banhados são o sustento de milhares de pessoas e a economia de dezenas de muni-

cípios.  

Todos esses fatores concorrem para a implementação de uma política de desenvolvimento 

sustentável da região. Nesse sentido, o Governo do Estado, sob a coordenação da Sema, 

desenvolve o Pró-Mar-de-Dentro, que visa a criar, na área de abrangência, as condições 

necessárias ao desenvolvimento, propiciar a recuperação da qualidade ambiental das áreas 
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urbanas e rurais, promover o gerenciamento ambiental participativo e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

7.2.8 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL (SIGA-RS) 

Considerando a competência comum da União, Estados e Municípios, a organização do 

Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), os objetivos da integração e da coo-

peração, as competências do CONSEMA, e outros princípios, mostrou-se necessário o Mu-

nicípio obter a qualificação junto ao CONSEMA antes de responsabilizar-se pelos licencia-

mentos ambientais de impacto local.  

A sistemática também decorre do fato de a matéria envolver questões técnicas e a prote-

ção ao meio ambiente ser de interesse de toda a coletividade e buscar a garantia de direi-

to constitucional fundamental. Além disso, a deliberação do CONSEMA, precedida de análi-

se na Comissão de Municipalização da Gestão Ambiental e na Câmara Técnica de Gestão 

Compartilhada Estado/Município proporciona segurança, unicidade, coerência e padroniza-

ção de critérios e procedimentos.  

A qualificação junto ao CONSEMA depende do cumprimento de requisitos estabelecidos 

pelas Resoluções nº 167/2007, que inclui a aprovação pelo Conselho Municipal de Plano 

Ambiental que atenda o disposto na Resolução nº 011/2000.  

 A implantação de Fundo Municipal de Meio Ambiente;  

 A implantação e funcionamento de Conselho Municipal de Meio Ambiente, com ca-

ráter deliberativo e consultivo, tendo em sua composição, no mínimo, 50% de en-

tidades não governamentais;  

 A organização de órgão municipal do meio ambiente, com quadro de profissionais 

legalmente habilitados para a realização do licenciamento ambiental, próprio ou à 

disposição, emitindo a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);  

 Possuir servidores municipais com competência para o exercício da fiscalização 

ambiental; 

 A existência de legislação própria, disciplinando o licenciamento ambiental e as 

sanções administrativas pelo seu descumprimento;  

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, para Municípios com população superior 

a 20.000 habitantes e demais situações previstas no art. 177 da Constituição Esta-
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dual, ou Lei de Diretrizes Urbanas para os demais;  

 Plano Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, de acordo 

com as características locais e regionais. 

7.2.9 PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS (PAM) 

O Programa de Assessoramento aos Municípios (PAM) da FEPAM, vinculado à Assessoria 

Técnica da Presidência (ASSEDPRES), tem como objetivo contribuir para que os municípios 

cumpram seu papel na gestão do meio ambiente. Ao assumirem suas atribuições constitu-

cionais nesta gestão e terem buscado sua qualificação técnico-administrativa, visando à 

habilitação ao licenciamento e fiscalização municipal pelo CONSEMA, os municípios estão 

fortalecendo o Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA e colocando-se em nível 

de igualdade com a União e o Estado na proteção do meio ambiente local, conforme dis-

põe a Constituição Federal de 1988.  

O Programa tem como base uma das linhas de ação prioritárias para o meio ambiente no 

Estado: a gestão ambiental compartilhada Estado-Município e a realização do licenciamen-

to e fiscalização das atividades de impacto local por parte dos municípios. Trabalhando de 

forma integrada com o SIGA/RS, este Programa além de atender aos municípios já habili-

tados ao licenciamento pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA/RS, auxilia 

também todos os demais municípios gaúchos que venham recorrer à FEPAM, buscando 

informações ambientais.  

Principais atribuições do PAM: 

 Atuar na interface das relações FEPAM-Municípios; 

 Atender a demandas de questões técnicas municipais no âmbito da gestão e do li-

cenciamento ambiental de impacto local; 

 Demandar às prefeituras municipais a adequação e/ou solução de problemas am-

bientais advindos de ações municipais irregulares; 

 Gerenciar os convênios de delegação de competência em ações ambientais exis-

tentes com prefeituras municipais, bem como analisar e encaminhar internamente 

solicitações de novos convênios; 

 Representar a FEPAM junto à Comissão de Municipalização da Gestão Ambiental da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), avaliando, instruindo e relatando 
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processos de habilitação municipal; 

 Representar a FEPAM junto à Câmara Técnica Permanente de Gestão Comparti-

lhada Estado-Município do CONSEMA/RS; 

 Contribuir para a capacitação municipal através de assessoramentos e palestras, 

visitas e reuniões técnicas. 

7.2.10 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (GERCO) 

O Programa de Gerenciamento Costeiro da FEPAM visa a implantação de um processo de 

gestão costeira apoiada em instrumentos de planejamento e gerenciamento como o Zone-

amento Ecológico-Econômico (ZEE), um sistema de informações, planos de ação e gestão, 

monitoramento, licenciamento e fiscalização, objetivando melhorar a qualidade de vida das 

populações locais e promovendo a proteção adequada de seus ecossistemas. 

O Programa de Gerenciamento Costeiro tem sua atuação desenvolvida numa área especí-

fica inserida na Região Hidrográfica do Litoral onde verifica-se peculiaridades de geomorfo-

logia, drenagens naturais e influência marinha, dividindo-se em três setores: Litoral Norte, 

Litoral Médio e Litoral Sul. 

A qualidade das águas ao longo da região costeira é avaliada através de dois projetos: 

Monitoramento dos Rios, Lagos, Lagoas e Estuários; e Balneabilidade das Praias. 

Esse Programa se insere no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, o qual foi 

implantado com a promulgação da Lei Federal nº7661, de 16 de maio de 1988, que o ins-

tituiu fundamentado na Política Nacional de Meio Ambiente. Nesse mesmo ano, o Progra-

ma iniciou no RS, coordenado pela FEPAM para buscar alternativas para promover o de-

senvolvimento socioeconômico com a manutenção dos ecossistemas costeiros. 

7.2.11 PESQUISAS AMBIENTAIS (FEPAM) 

Uma das prioridades da FEPAM é o desenvolvimento de projetos pelo Programa de Pes-

quisas Ambientais, para zonas de situação ambiental crítica, como a região Metropolitana 

de Porto Alegre e áreas formadoras da Bacia Hidrográfica do Guaíba. 

A partir das pesquisas, as divisões técnicas da FEPAM elaboram diagnósticos, normas e 

padrões para fiscalização e licenciamento, além de metodologias para estratégias de con-

trole, planejamento e análise de projetos de Estudos de Impacto Ambiental/Relatórios de 



  

RT2 - CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES 

 

96 

Impacto no Meio Ambiente (EIA/RIMA). 

O Programa de Pesquisas Ambientais apresenta as seguintes finalidades: 

• Coordenar, elaborar e executar os projetos de pesquisa de interesse da FEPAM; 

• Buscar recursos financeiros e/ou humanos junto a órgãos de fomento à pesquisa como a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estados do RS (FAPERGS), Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (FI-

NEP), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), etc., bem como junto à própria FE-

PAM; 

• Realizar e manter convênios com outras Instituições Nacionais e Internacionais como 

Centros de Pesquisa, Órgãos de Proteção Ambiental e Universidades, visando implementar 

o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e a formação de recursos humanos em nível 

de graduação e pós-graduação; 

• Elaborar relatórios e publicações técnico-científicas resultantes dos projetos de pesquisa; 

• Prestar assessoria às demais divisões técnicas da FEPAM; 

• Desenvolver e otimizar técnicas de amostragem, preparação e determinação de parâme-

tros em projetos de pesquisa na área ambiental, visando à padronização de metodologia. 

7.2.12 PROJETO MAIS ÁGUA – SISTEMAS AGRÍCOLAS PRODUTIVOS VISANDO AUMENTO DA 

DISPONIBILIDADE E À MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA” 

O projeto da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) "Mais Água – Sis-

temas Agrícolas Produtivos Visando o Aumento da Disponibilidade e à Melhoria da Quali-

dade da Água" prevê um conjunto de trabalhos que contemplam o monitoramento e cole-

ta de dados sobre a disponibilidade e qualidade da água no ambiente rural no Rio Grande 

do Sul. A ambição maior do projeto é buscar a montagem de uma estrutura que permita 

mensurar, de forma perene, o impacto das diferentes atividades produtivas sobre a quali-

dade e disponibilidade dos recursos hídricos, contribuindo para a conservação da qualidade 

de outras matrizes ambientais, bem como para a sustentabilidade da produção rural. 

A meta é realizar a avaliação de práticas adequadas de manejo de solo e de resíduos de 

suínos, do monitoramento das condições meteorológicas e processos hidrológicos, inte-

grados a uma análise socioeconômica, em diferentes sistemas agrícolas do estado do Rio 

Grande do Sul. Serão cinco subprojetos, desenvolvidos por cerca de 50 pesquisadores da 

FEPAGRO, que será a responsável pela coordenação, Universidade Estadual do Rio Grande 
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do Sul (UERGS), Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria, Faculdade de Horizonti-

na, Feevale e Embrapa Trigo. 

Os resultados obtidos comporão um conjunto de informações integradas, capazes de indi-

car as melhores práticas de ocupação, uso e manejo dos solos que determinam a qualida-

de, quantidade das águas, tanto no solo como nos rios. O programa deverá fornecer in-

formações que permitiram auxiliar na elaboração de políticas públicas para melhorar as 

questões relacionadas com a qualidade e quantidade de água no Rio Grande do Sul. 

O Mais Água está orçado em R$ 11,3 milhões (valores de 2011), sendo R$ 6,7 milhões 

oriundos da Finep e os restantes R$ 4,5 milhões do governo do Estado. 

7.2.13 PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 2012-2015 

O turismo é uma atividade com grande potencial para promover o desenvolvimento socio-

econômico equilibrado. Nesse setor, o poder público exerce papel fundamental, especial-

mente no planejamento turístico, um processo complexo que visa apresentar as diretrizes 

para o desenvolvimento da atividade turística, sistematizando as ações necessárias ao 

alcance de uma situação futura almejada. 

Assim, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (SETUR-RS) iniciou um processo de 

reflexão sobre as perspectivas de desenvolvimento do turismo para o estado nos próximos 

anos. Essa reflexão envolveu representantes do setor público, do setor privado, da socie-

dade civil organizada e de instituições de ensino das diferentes regiões turísticas do esta-

do, culminando no Plano de Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Sul 2012-

2015.  

Como conclusão deste plano são apresentados 5 desafios a serem vencidos:  

 Implantar o sistema de gestão do turismo no Rio Grande do Sul; 

 Preparar o Rio Grande do Sul para captar e realizar eventos; 

 Aumentar a competitividade das microrregiões turísticas do Rio Grande do Sul; 

 Posicionar o produto turístico Rio Grande do Sul no mercado nacional e internacio-

nal; 

 Fomentar o empreendedorismo, a inovação e a qualificação dos serviços turísticos. 
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7.3 Âmbitos municipais 

O Quadro 32 apresenta os Convênios Municipais-Federais, que estão em vigência nos 

municípios da bacia. Este quadro apresenta apenas aqueles pertinentes aos recursos hídri-

cos (abastecimento de água esgotamento, drenagem, construção de reservatórios, etc.). 

A Figura 19 mostra a distribuição percentual dos valores de convênios vigentes entre os 

municípios da bacia, a Figura 20 mostra a distribuição total dos valores de convênios 

vigentes entre os municípios da bacia e a Figura 21 mostra a distribuição total dos valo-

res de convênios vigentes, por ministério concedente. 
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Quadro 32 – Convênios Municipais-Federais em vigência nos municípios da bacia 

Município Objeto Convênio 
Nome Órgão Su-

perior 

Nome Conce-

dente 

Valor Con-

vênio 

Data Iní-
cio Vigên-

cia 

Data Fim 

Vigência 

HULHA NEGRA 
Disponibilizar Água aos Residentes no Perímetro Urbano do 
Município de Hulha Negra/RS, através da Estruturação do 

Sistema de Adução e Armazenamento de Água. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DE SAÚ-

DE - DF 

R$ 

1.803.800,00 
07/05/2014 07/05/2016 

ARAMBARÉ Sistema de Esgotamento Sanitário 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DE SAÚ-

DE - DF 

R$ 

3.785.111,64 
29/03/2012 29/03/2016 

DOM FELICIANO 
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município 

de Dom Feliciano RS 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

MS - FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE 

SAÚDE/DF 

R$ 
475.888,00 

31/12/2013 31/12/2015 

DOM FELICIANO 
Sistemas de Abastecimento de Água para atender o município 
de Dom Feliciano/RS, no Programa de Aceleramento do Cres-

cimento – PAC/2009. 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

MS - FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE 

SAÚDE/DF 

R$ 
436.107,15 

31/12/2009 31/12/2015 

SÃO LOURENÇO DO 
SUL 

Execução de Controle de Qualidade da Água. 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-

DE - DF 

R$ 
294.000,00 

31/12/2010 31/12/2015 

HULHA NEGRA* Execução de Sistemas de Abastecimento de Água. 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-

DE - DF 

R$ 
350.000,00 

31/12/2010 31/12/2015 

BAGÉ* Construção da Barragem Arvorezinha 

MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA 
HÍDRICA - SIH 

R$ 
44.765.840,79 

11/08/2010 31/12/2015 

DOM FELICIANO 

Sistemas de Abastecimento de Água para Atender o Município 

de Dom Feliciano/RS, no Programa de Aceleração do Cresci-
mento - PAC/2009. 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 
436.107,15 

31/12/2009 31/12/2015 

SÃO LOURENÇO DO 

SUL 

Execução de Controle de Qualidade da Água Para Atender o 

Município de São Lourenço do Sul/RS no Programa de Acele-

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-

R$ 

1.799.280,00 
31/12/2009 31/12/2015 
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Município Objeto Convênio 
Nome Órgão Su-

perior 

Nome Conce-

dente 

Valor Con-

vênio 

Data Iní-

cio Vigên-
cia 

Data Fim 

Vigência 

ração do Crescimento - PAC/2009. DE - DF 

HULHA NEGRA* 

Sistema de Abastecimento de Água P/Atender Assentamentos 

no Município de Hulha Negra/RS, no Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC/2007 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 
274.174,17 

31/12/2007 31/12/2015 

CAMAQUÃ Revitalização da Prainha 
MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

CEF/MINISTÉRIO 

DO TURIS-
MO/MTUR 

R$ 
243.750,00 

03/10/2014 30/12/2015 

CAMAQUÃ Pavimentação e Drenagem em Estrada Vicinal Turística 
MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

CEF/MINISTÉRIO 

DO TURIS-
MO/MTUR 

R$ 

243.750,00 
03/10/2014 30/12/2015 

CERRO GRANDE DO 

SUL 

Implantação de Redes de Abastecimento de Água Nas Locali-

dades de Data Dos Tavares, Pessegueiros e Carvalho, no 
Interior do Município, Através da Abertura de Poços Artesia-

nos, Instalação de Caixas de Água e Canalização da Água Ate 
As Propriedades. 

MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO 

CEF-PROGRAMA 

NAC. DE AGRI-

CULTURA FAMI-
LIAR/MA 

R$ 

480.000,00 
31/12/2013 30/12/2015 

CANGUÇU* 
Implantação de Sistemas Coletivos de Captação e Distribuição 

de Água 

MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO 

CEF-PROGRAMA 

NAC. DE AGRI-
CULTURA FAMI-

LIAR/MA 

R$ 
410.731,27 

31/12/2013 30/12/2015 

DOM FELICIANO 

Construção de Sistema de Abastecimento de Água Na Locali-

dade de Vila Fátima - Zona Rural do Município de Dom Felici-
ano - Rs. 

MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO 

CEF-PROGRAMA 
NAC. DE AGRI-

CULTURA FAMI-
LIAR/MA 

R$ 

353.878,00 
30/12/2013 30/12/2015 

DOM PEDRITO* 
Execução de Pavimentação e Drenagem com Pedras Irregula-

res 
MINISTÉRIO DAS 

CIDADES 

CAIXA ECONÔMI-

CA FEDERAL - 
PROGRAMAS SO-

CIAIS 

R$ 
295.300,00 

31/12/2013 30/12/2015 
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Município Objeto Convênio 
Nome Órgão Su-

perior 

Nome Conce-

dente 

Valor Con-

vênio 

Data Iní-

cio Vigên-
cia 

Data Fim 

Vigência 

SÃO LOURENÇO DO 
SUL 

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água Nas Lo-

calidades Rincão das Almas, Monjolo e Vila Torrão do Municí-
pio de São Lourenço do Sul. O Sistema Será Composto Por 

Captação, Adução, Tratamento, Reservação, Rede de Distri-
buição e Ligações Prediais. A Água Será Captada Por Poço 

profundo, Tratada Em Uma Estação de Tratamento de Água 

Compacta e Distribuída Para As Famílias Destas Localidades. 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 
1.764.771,24 

28/12/2012 28/12/2015 

CANGUÇU* 

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água Nas Lo-

calidades Armada, Maçambique, Manoel do Rego, Passo do 

Lourenço e Potreiro Grande do Município de Canguçu. O Sis-
tema Será Composto Por Captação, Adução, Trata Mento, 

Reservação, Rede de Distribuição e Ligações Prediais. A Água 
ser captada Por Poço Profundo, Tratada Em Uma Estação de 

Tratamento de Água compacta e Distribuída Para As Famílias 
Destas Localidades. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DE SAÚ-

DE - DF 

R$ 

12.075.686,68 
28/12/2012 28/12/2015 

HULHA NEGRA* 
Implantação e Melhoria do Sistema Público de Abastecimento 

de Água 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

MS- FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE 
SAÚDE/DF 

R$ 
150.000,00 

30/12/2011 27/12/2015 

SÃO LOURENÇO DO 

SUL 

Sistema de Esgotamento Sanitário Para Atender o Município 

de São Lourenço do Sul/RS, no Programa de Aceleração do 
Crescimento PAC/2009.      PAC/2009. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 

5.170.921,87 
31/12/2009 26/12/2015 

SÃO LOURENÇO DO 

SUL 

Melhorias Sanitárias Domiciliares Para Atender o Município de 

São Lourenço do Sul/RS, no Programa de Aceleração do 
Crescimento PAC/2009. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 

255.780,00 
31/12/2009 26/12/2015 

SÃO LOURENÇO DO 

SUL 
Sistema de Esgotamento Sanitário 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 

1.000.000,00 
31/12/2007 24/12/2015 
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Município Objeto Convênio 
Nome Órgão Su-

perior 

Nome Conce-

dente 

Valor Con-

vênio 

Data Iní-

cio Vigên-
cia 

Data Fim 

Vigência 

SÃO LOURENÇO DO 

SUL 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 

4.000.000,00 
21/12/2011 21/12/2015 

DOM FELICIANO Execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares. 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 

291.453,96 
31/12/2010 11/12/2015 

LAVRAS DO SUL 
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Revitalização do 

Balneário Praia do Paredão 

MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

CEF/MINISTÉRIO 

DO TURIS-
MO/MTUR 

R$ 

243.750,00 
31/12/2013 30/11/2015 

SÃO GABRIEL* Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel. 
MINISTÉRIO DAS 

CIDADES 

CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL - 

PROGRAMAS SO-

CIAIS 

R$ 

493.100,00 
26/12/2013 30/11/2015 

CHUVISCA Sistema de Esgotamento Sanitário. 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-

DE - DF 

R$ 
500.000,00 

30/12/2011 10/11/2015 

PELOTAS* 
Reconstrução Em Concreto de Pontes Rurais Danificadas Pela 

Enchente 

MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL 

SECRETARIA NA-

CIONAL DE DEFE-
SA CIVIL - SEDEC 

R$ 
1.000.000,00 

29/07/2011 17/07/2015 

CAMAQUÃ 
Implantação da Área de Preservação da Barragem Maria 

Ulguim 

MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL 

SECRETARIA NA-

CIONAL DE IRRI-
GAÇÃO 

R$ 
1.010.365,45 

31/12/2009 07/07/2015 

SANTANA DA BOA 

VISTA 

Elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município 

Santana da Boa Vista. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

MS- FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE 
SAÚDE/DF 

R$ 

100.400,00 
31/12/2010 29/06/2015 

PINHEIRO MACHADO* Sistema de Abastecimento de Água 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-

R$ 

1.239.321,17 
31/05/2012 31/05/2015 
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Município Objeto Convênio 
Nome Órgão Su-

perior 

Nome Conce-

dente 

Valor Con-

vênio 

Data Iní-

cio Vigên-
cia 

Data Fim 

Vigência 

DE - DF 

SÃO LOURENÇO DO 
SUL 

Reconstrução de Pontes Urbana e Rural, Por Situação de 
Calamidade Pública 

MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL 

SECRETARIA NA-

CIONAL DE DEFE-
SA CIVIL - SEDEC 

R$ 
9.551.301,47 

13/04/2011 30/05/2015 

PIRATINI* 

Sistema de Abastecimento de Água Para Atender o Município 

de Piratini/RS, no Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC/2007. 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 
377.039,07 

31/12/2007 26/04/2015 

PIRATINI* Sistema de Abastecimento de Água 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚ-
DE - DF 

R$ 

3.216.423,68 
21/03/2012 21/03/2015 

* Como as sedes municipais estão fora da bacia pode ser que esses investimentos não tenham impacto nela.Fonte: Governo Federal – Controla-
doria Geral da União/Portal da Transparência.  
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/convenioslistamunicipios.asp?uf=rs&estado=rio+grande+do+sul&codorgao=&orgao=undefined
&tipoconsulta=0&periodo=&Pagina=22) 



  

RT2 - CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES 

 

104 

 
 

Figura 19 – Distribuição percentual dos valores de convênios vigentes entre os 
municípios da bacia 

 
Figura 20 – Distribuição total dos valores de convênios vigentes entre os municí-

pios da bacia 
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Figura 21 – Distribuição total dos valores de convênios vigentes, por ministério 

concedente 

Além dos Convênios Municipais-Federais acima apresentados, foram feitos levantamentos nos 

sites das prefeituras municipais com o objetivo de identificar outros programas, ações, projetos e 

intervenções previstas nos municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Camaquã, o que 

resultou nos dados abaixo apresentados: 

 

Prefeitura Municipal de Bagé 

Execução de Rede de Esgoto no bairro Malafaia, empresa vencedora da concorrência Tterrasul 

Serviços de Escavações Ltda, que realizará a ampliação da rede de coleta de esgoto cloacal, co-

nectando mais de 400 residências à Estação de Tratamento de Esgoto já existente. Neste proje-

to serão contempladas 1.640 pessoas, com uma extensão de rede de 2.952 metros. A iniciativa, 

será realizada recursos próprios do Departamento de Água e Esgotos de Bagé (DAEB). A obra 

está orçada em R$606.636,66 e deve iniciar a partir do mês de abril, após os trâmites legais de 

contratação. 

 

Projeto Atlas Ambiental de Bagé, iniciativa que visa a integração de informações temáticas, pre-

téritas ou levantadas, em um sistema de informações geográficas e territoriais, o documento 

considera hidrografia, clima, flora, fauna, solos e relevo, oferecendo um conjunto de conheci-

mentos detalhados sobre o território do município, bem como apresentação de um panorama 

completo sobre a integração das informações para a construção de um zoneamento ecológico 



  

RT2 - CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES 

 

106 

econômico. O Projeto Executivo será realizado pela Embrapa Clima Temperado, com parceria 

com a Prefeitura que buscará recursos junto ao Ministério da Integração Nacional. 

 

Barra do Ribeiro 

Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos e renovação da parceria da Prefeitura 

Municipal com a Corsan por meio de um contrato de programa. 

 

Caçapava do Sul 

Projeto de implantação da Usina hidrelétrica da Cascata do Salso, concessão fornecida à Coope-

rativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai (Creral), que irá explorar o local por 30 

anos. A energia será vendida para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A unidade terá 

capacidade de geração de 500 kilowatts por hora. O município receberá o valor do ICMS referen-

te à venda da energia.  

Além da instalação da usina, a empresa terá de revitalizar o local para visitação turística. 

 

Encruzilhada do Sul 

 

Alteração do Plano Diretor nos aspectos relacionados a projetos de habitação, de modo a uni-

formizar procedimentos e agilizar os processos.  

 

Lavras do Sul 

Obras de esgotamento sanitário, na ordem de R$ 5 milhões, investimento que inclui a revisão e 

readequação do projeto para o Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Municipal. Inclui a Esta-

ção de Tratamento de Esgotos, estações elevatórias, interceptadoras, emissárias e rede coletora 

em parte do Município. Convenio firmado entre a Corsan e a Secretaria Municipal de Planeja-

mento de Lavras do Sul. 

Destaca-se ainda a existência dos instrumentos de política urbana dos municípios no que diz 

respeito ao meio ambiente, recursos hídricos e saneamento básico dos municípios, sendo este 

último apresentado no Quadro 26. 

Quadro 33 – Instrumentos de Política Urbana Municipais 

Município 
Plano 

Diretor 

Código 
de Meio 

Ambiente 
Perímetro urbano 

Parcelamento do 
Solo 

Código de 
Obras 

Amaral Fer-
rador 

Sim Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Não 
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Município 
Plano 

Diretor 

Código 
de Meio 

Ambiente 
Perímetro urbano 

Parcelamento do 
Solo 

Código de 
Obras 

Arambaré Não Sim Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Arroio do 
Padre 

Não 
aplicável 

Sim Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Não 

Bagé Não 
aplicável 

Não Sim, como parte 
integrante do Plano 
Diretor 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Barão do 
Triunfo 

Não Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Não 

Barra do 
Ribeiro 

Não 
aplicável 

Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Caçapava 
do Sul 

Não 
aplicável 

Sim Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, como 
parte inte-
grante do 
Plano Diretor 

Cachoeira 
do Sul 

Não 
aplicável 

Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

Camaquã Não 
aplicável 

Não Sim, como parte 
integrante do Plano 
Diretor 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

Canguçu Não 
aplicável 

Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Cerro Gran-
de do Sul 

Sim Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Chuvica Não 
aplicável 

Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

Cristal Não Sim Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Dom Felici-
ano 

Não Não Sim, com legislação 
específica 

Não Sim, com 
legislação 
específica 

Dom Pedrito Não 
aplicável 

Sim Sim, com legislação 
específica 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

Encruzilhada 
do Sul 

Não 
aplicável 

Sim Sim, como parte 
integrante do Plano 
Diretor 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

Hulha Negra Sim Não Sim, com legislação 
específica 

Não Não 

Lavras do Não Não Sim, como parte Sim, como parte Sim, com 
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Município 
Plano 

Diretor 

Código 
de Meio 

Ambiente 
Perímetro urbano 

Parcelamento do 
Solo 

Código de 
Obras 

Sul aplicável integrante do Plano 
Diretor 

integrante do Pla-
no Diretor 

legislação 
específica 

Pelotas Não 
aplicável 

Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

Pinheiro 
Machado 

Sim Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Não 

Piratini Não 
aplicável 

Sim Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Santana da 
Boa Vista 

Não Sim Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

São Gabriel Não 
aplicável 

Não Sim, como parte 
integrante do Plano 
Diretor 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

São Jeroni-
mo 

Não 
aplicável 

Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, como parte 
integrante do Pla-
no Diretor 

Sim, com 
legislação 
específica 

São Lorenço 
do Sul 

Não 
aplicável 

Não Sim, como parte 
integrante do Plano 
Diretor 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, com 
legislação 
específica 

Sentinela do 
Sul 

Não Não Sim, com legislação 
específica 

Não Sim, com 
legislação 
específica 

Tapes Não 
aplicável 

Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Sim, como 
parte inte-
grante do 
Plano Diretor 

Turuçu Não Não Sim, com legislação 
específica 

Sim, com legisla-
ção específica 

Não 

Fone: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros 2013 
(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2013/) 

 

7.4 Âmbito da Iniciativa Privada 

7.4.1 INVENTÁRIOS E PROJETOS HIDRELÉTRICOS REGISTRADOS 

Segundo a ANEEL os seguintes inventários e projetos hidrelétricos, indicados no Quadro 34, 

estão registrados/em andamento junto à agência (situação de fevereiro/2015). Estes indicam o 

interesse de empreendedores privados na implantação de obras para geração hidrelétrica na 

bacia. Tais estudos podem ou não se tornarem projetos a serem executados. 

Para a região atualmente 22 estudos/projetos de PCH e 3 inventários estão registrados na ANE-

EL, totalizando 95,25 MW de potência estimada, com projetos entre 1,15 e 12 MW. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2013/
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Dos 22 estudos/projetos registrados: 

 3 apresentam status de “Registro ativo”, ou seja, esperam por financiamento; 

 9 apresentam status de “Eixo disponível”, ou seja, eixos de barramento já identificados 

que atualmente não possuem atratividade econômica; 

 13 apresentam status de “Aceito”, ou seja, projetos que aguardam aprovação para sua 

construção. 
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Quadro 34 – Estudos hidroenergéticos na bacia do Camaquã (fevereiro/2015) 

Tipo Empreendimento 
POT 

[MW] 

Curso 

D'Água 
Empreendedor STATUS 

PCH Abranjo II 1,75 
Arroio 

Abranjo 
- 

EIXO DISPO-
NÍVEL 

PCH Divisa 1,15 
Arroio Divi-

sa 
- 

EIXO DISPO-
NÍVEL 

PCH Esquina Becker 1,9 
Arroio Divi-

sa 
Hidropan Geração de Energia Elétri-

ca S/A - HIGEE 
REGISTRO 

ATIVO 

PCH Ramada 1,15 
Arroio Divi-

sa 
- 

EIXO DISPO-
NÍVEL 

PCH Rincão Pinheiros 1,4 
Arroio Divi-

sa 
- 

EIXO DISPO-
NÍVEL 

INV Rio Camaquã - Camaquã 
Consultoria, Empreendimentos e 

Participações Ltda. - Consult 
ACEITO 

INV Rio Camaquã - Camaquã Msul Energia e Participações Ltda. ACEITO 

INV Rio Camaquã - Camaquã 
Multilagos Geração de Energia 

Elétrica Ltda 
ACEITO 

PCH Cabrito 12 da Várzea Central Hidrelétrica Cabrito Ltda. ACEITO 

PCH Chapada 7,5 da Várzea - 
EIXO DISPO-

NÍVEL 

PCH Linha São Paulo 5 da Várzea Dobrevê Energia S.A ACEITO 

PCH Pinhalzinho 9 da Várzea 
Energias Complementares do Brasil 
– Geração de Energia Elétrica S.A. 

ACEITO 

PCH Salto Barroso 11 da Várzea - 
EIXO DISPO-

NÍVEL 

PCH Taquaruçú 11 da Várzea 
Multilagos Geração de Energia 

Elétrica Ltda. 
ACEITO 

PCH Touros I A 1,4 dos Touros 
CEG - Companhia Energética Gaú-

cha S.A 
ACEITO 

PCH Touros II 1,4 dos Touros Touros II Energética S/A ACEITO 

PCH Touros III 2,1 dos Touros Touros III Energética S/A ACEITO 

PCH Touros V 3,3 dos Touros Touros V Energética S/A ACEITO 

PCH Touros I 1,6 dos Touros - 
EIXO DISPO-

NÍVEL 

PCH Touros III A 1,8 dos Touros 
CEG - Companhia Energética 

Gaúcha S.A 
REGISTRO 

ATIVO 

PCH Ponto 13 1,8 
Passo Fun-

do 
Antônio Conceição dos Santos Ma-

chado 
REGISTRO 

ATIVO 

PCH Despraiado 2,7 Socorro Energyx Geração de Energia Ltda. ACEITO 

PCH Estribo 5,9 Socorro - 
EIXO DISPO-

NÍVEL 

PCH Passo do Buraco 1,4 Socorro Energyx Geração de Energia Ltda. ACEITO 

PCH Vassoura 9 Socorro - 
EIXO DISPO-

NÍVEL 

Fonte: ANEEL. 
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8 CONCLUSÃO 

Este relatório apresentou a relação das informações disponíveis, relevantes para a elaboração do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã. Informações complementares 

serão obtidas ao longo de sua elaboração e, caso se tornem conhecidas fontes de informação 

existentes e não citadas, ou novas informações, elas serão incorporadas ao plano. O SIG do pla-

no foi também apresentado, bem como suas principais bases de dados já incorporadas.  
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10 ANEXOS 

10.1 Modelagem Hidrológica para a Avaliação Quantitativa e Regionaliza-

ção 

Utilizou-se o modelo hidrológico distribuído MGB-IPH, que simula o processo de transformação 

chuva-vazão (COLLISCHONN e TUCCI, 2001; COLLISCHONN et al, 2007). O modelo MGB-IPH 

permite a simulação hidrológica em bacias cujas áreas sejam tipicamente maiores que 104 km2 e 

tem sido aplicado em bacias hidrográficas de todo o Brasil com bastante sucesso (COLLISCHONN 

et al, 2005; Paiva, 2009; FAN, 2011). Apesar de que em sua concepção inicial o modelo ter sido 

pensado para o uso em bacias superiores a 104 km², o modelo também pode ser utilizado em 

bacias menores de 1 km².  

A Figura 22 apresenta uma visão geral dos processos hidrológicos simulados com o modelo 

MGB-IPH. 

 

Figura 22 – 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-
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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-

kingum-Cunge linear.  

Especialmente para este trabalho, considerando que as bacias simuladas possuem alguns rios 

que podem apresentar comportamento intermitente (vazões nulas no período de estiagem), 

foram feitas algumas modificações na representação da interação do escoamento subterrâneo e 

contribuição para o rio. Em sua versão original, o modelo MGB-IPH representa o aquífero não 

confinado ou superficial como um reservatório que recebe água percolada do solo (Dbas), pode 

perder água para o solo em situações que a vegetação tem déficit hídrico para transpiração 

(Dcap), e contribui para o rio com uma vazão de base (Qbas) que é proporcional ao volume ar-

mazenado (Vbas) em função do parâmetro CB. Consequentemente, durante as estiagens a va-

zão de base decresce exponencialmente, mas nunca chega a zero. A Figura 23 apresenta uma 

representação esquemática da metodologia utilizada neste estudo. Considera-se um aquífero 

superficial de volume Vbas em determinado instante, que recebe água percolada do solo (Dbas) 

e pode perder água para o solo em situações que a vegetação tem déficit hídrico para transpira-

ção (Dcap). Além disso, pode ocorrer infiltração profunda para um aquífero profundo (Qprof), 

sendo este processo regulado pelo volume armazenado no aquífero superficial e um novo parâ-

metro CBprof. Adicionalmente, a contribuição de água do aquífero superficial para o rio só ocorre 

quando o nível freático supera o nível de fundo do rio. Para representar este processo, conside-

ra-se que só ocorre vazão de base se o volume armazenado no aquífero superficial Vbas supera 

um determinado limiar definido pelo novo parâmetro Vlim (mm). 
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Figura 23 – Representação esquemática da abordagem de simulação dos proces-
sos relacionados a águas subterrâneas no modelo MGB-IPH. 

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) foram 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 multiobjetivo dos 

seus parâmetros, desenvolvida por YAPO et al (1998) e adaptada por COLLISCHONN e TUCCI 

(2003) e BRAVO et al (2009).  
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10.1.1 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 35 

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 

a bacia hidrográfica de estudo. 

Quadro 35 – 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 dre-

nagem. 

Minibacia 
Subdivisão da bacia hidrográfica em pequenas regiões formadas pela 

área de drenagem de cada trecho da rede de drenagem. 

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 de água, profundidade, porosidade, con-

dutividade hidráulica) e à cobertura vegetal (e.g. índice de área foliar, interceptação, profundi-

dade das raízes, albedo).  

As URHs são geralmente definidas através da superposição de dois mapas distintos de uma 

mesma região (Figura 24): 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 
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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). 

 
Figura 24 – Representação esquemática do procedimento de combinação de ma-
pas 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 

36 apresenta um resumo das informações que devem ser geradas com o SIG para utilização no 

modelo hidrológico. 

Quadro 36 – Dados espaciais que devem ser gerados utilizando o SIG 
Informação Descrição 

Modelo Digital de Elevação 

Topografia digital da bacia em células (pixels) quadradas. Co-

mumente utiliza-se a disponibilizada pela Shuttle Radar Topo-
graphy 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 qua-

dradas. 

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 
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Informação Descrição 

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 Hidro-
lógica 

Unidades de Resposta Hidrológica, definidas através do cruza-
mento de informações de uso e tipo de solo. 

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 subdividida 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 37 descreve sucintamente os dados hidrológicos, climatológicos e os pa-

râmetros de entrada do modelo MGB-IPH. 

Quadro 37 – Dados hidrológicos, climatológicos e parâmetros de entrada do modelo 
MGB-IPH. 

Informação Descrição 

Dados de Chuva 
Precipitação diária em diferentes pontos da bacia hidrográfica, 

em milímetros de chuva. 

Dados de Vazão 
Informações diárias de vazão na bacia hidrográfica provindas de 

estações fluviométricas. 

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 relaciona-

dos à vegetação, e não são alterados no processo de calibração 
do modelo. 

Parâmetros Calibráveis 

Parâmetros calibráveis, que podem estar associados as URHs, ou 

diretamente às minibacias. Os parâmetros calibráveis são altera-
dos durante a calibração do modelo, buscando um bom ajuste 

entre os dados de vazão observados e os calculados. 

Fonte: Adaptado de FAN, 2011. 

10.1.2 APLICAÇÃO DO MODELO 

A aplicação do modelo utiliza a discretização das bacias em trechos de rio, ou seja, as minibacias 

além da estimativa de uma série de parâmetros topográficos obtidos partir do Modelo Digital de 

Elevação do SRTM. Também foram utilizados mapas de uso e tipo do solo de bases de dados 

nacionais e continentais (RADAMBRASIL, 1982; DIJKSHOORN et al, 2005; EVA et al, 2002) para 

o desenvolvimento de um mapa de Unidades de Resposta Hidrológica (URH). Dados meteoroló-

gicos foram obtidos da base de dados do INMET. Utilizaram-se também dados de precipitação 

diária obtidas da Agência Nacional das Águas, conforme descrito em item anterior, para o perío-

do de 1992 a 2008. Os parâmetros do modelo foram calibrados baseados em dados de vazão de 
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oito postos fluviométricos também obtidos da Agência Nacional das Águas e descritos em item 

anterior.  Os resultados da calibração do modelo são descritos no item a seguir. 

10.1.3 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 

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. 

10.1.4 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 modelo (ex: SILVA et al, 2007; TUCCI et al, 2003; COLLISCHONN et al, 2008; RIBEIRO NE-

TO, 2006; PAIVA et al, 2011a; PAIVA et al, 2011b). 

A descrição dos parâmetros fixos que devem ser definidos para o uso do MGB-IPH está apresen-

tada no Quadro 38. 
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Quadro 38 – Parâmetros fixos do modelo MGB-IPH. 
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 superfí-

cie do solo, considerando sua cobertura vegetal. 

Resistência Superfici-
al 

A resistência superficial representa a resistência ao fluxo de umidade do 

solo, através 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 temperatura do ar e a radiação recebida pela planta. 

Altura do Dossel 

A altura média da vegetação é utilizada no modelo hidrológico para estimar 
a resistência aerodinâmica, que atua no controle da evapotranspiração. 

Quanto maior a resistência aerodinâmica, menor é o fluxo de evapotranspi-
ração. A resistência aerodinâmica é considerada menor em florestas, onde 

a altura média da vegetação é maior e intensifica a turbulência do vento. 

Fonte: Adaptado de FAN, 2011. 

10.1.5 PARÂMETROS CALIBRÁVEIS DO MODELO HIDROLÓGICO 

Os parâmetros calibráveis do modelo hidrológico MGB-IPH estão associados às propriedades 

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 39 sumariza os parâmetros calibráveis do 

modelo. 

Quadro 39 – Parâmetros calibráveis do modelo MGB-IPH. 
Parâmetro Calibrável Descrição 

Capacidade de Armazenamento 

do Solo (Wm) 
Capacidade de armazenamento de água no solo. 

Forma da relação entre armaze-
namento e saturação (b) 

Parâmetro empírico que define a variabilidade da capacidade 
de armazenamento do solo em torno de Wm. 

Taxa de percolação para aquífe-

ro (Kbas) 

Parâmetro que controla a taxa de percolação para o aquífero 

durante a estiagem. 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 subsuperficialmente. 

Forma da curva de redução da 

drenagem intermediária (XL) 

Controla a forma da curva de redução da drenagem inter-

mediária ou subsuperficial 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 super-

ficial (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 subter-

râneo. 

Vazão de Base (QB) Parâmetro que representa o fluxo de base da minibacia. 

Fonte: Adaptado de FAN, 2011. 
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10.1.6 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. 

10.1.6.1 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 

deste coeficiente é adimensional e pode variar entre -∞ a 1. Valores positivos indicam que o 

modelo 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 10.1:  
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Equação 10.1 
 

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. 
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10.1.6.2 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 

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 10.2: 
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Equação 10.2 
 

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. 

10.1.6.3 Erro relativo de volume 

O erro relativo de volume (EV) é uma forma de avaliar se existe um desvio sistemático de supe-

restimava 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 mo-

delo hidrológico gera, ao longo de todo o período de simulação, uma vazão média 20% inferior 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 10.3: 
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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. 
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