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1 APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

HÍDRICOS. 

DADOS DO CONTRATO: 

Edital de Concorrência N°: 083/CELIC/2013 

Contrato No: 2014/020897 

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

Unidade 
Executória 

Projeto Elemento Recurso Empenho n° 
Natureza de 

Despesa 

05.01 5862 3.3.90.35.3502 0295 14002025591 3.3.90.35 

 

Valor de Contrato: R$ 1.733.746,05 

Data de Assinatura do Contrato: 02/06/2014 

Data da Ordem de Serviço: 16/06/2014 

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

nizados da seguinte forma: 

 PTC - Plano de Trabalho Consolidado 

 RT1 - Atividades Preliminares 

 RT2 - Consolidação das informações existentes 

 RT3 - Diagnóstico da bacia 

 REA - Relatório Síntese da Etapa A 

 RT4 - Prognóstico e Balanços Hídricos 

 RT5 - Enquadramento 

 REB - Relatório Síntese da Etapa B 

 RT6 – Plano de Ações 

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

 REC - Relatório Síntese da Etapa C 

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

Este documento apresenta o RT6 – Plano de Ações.  
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2 INTRODUÇÃO 

O Termo de Referência que orientou o certame referente a este plano o especificou o que 

segue, textualmente no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Conteúdo previsto no Termo de Referência 
Etapa C – Plano da Bacia Hidrográfica. Programa de Ações Priorizadas. Critérios de Outorga e de 
Cobrança Definidos 
Esta Etapa se refere à aplicação dos objetivos do Plano de Ações para a preservação e recuperação 
dos recursos hídricos conforme os diferentes usos atuais e futuros da água. 
Os estudos deverão indicar: 

 As intervenções e atividades necessárias para o alcance das metas intermediárias de en-
quadramento;

 Metodologias de cobrança pelo uso da água como forma de contribuir no enfrentamento
das ações definidas pelo Comitê de Bacia nas etapas anteriores e Critérios para Outorga na
Bacia Hidrográfica;

 Avaliação financeira das ações previstas que permitirá testar e ajustar os modelos teóricos
de cobrança para as retiradas de água (captações e derivações) e para a diluição de efluen-
tes.

C.1 – Definição das ações previstas para atingir o Enquadramento 
Como principal resultado do Plano de Bacia, a entidade executora deverá elaborar um Programa de 
Ações a serem implementadas na área de estudo, com os custos atrelados e os prazos para imple-
mentação. Seu objetivo: Apontar as ações e intervenções (estruturais e não estruturais) a serem 
implementadas na Bacia do Rio Camaquã. 
Observação: Estas deverão atingir os objetivos de qualidade e quantidade de água estabelecida, 
nos prazos acordados no Cenário de Enquadramento e no alcance das expectativas sociais com 
vinculação aos recursos hídricos. 
C.2 – Avaliação do custo aproximado das ações previstas para atingir o Enquadramento  
Com o objetivo de repassar ao Comitê uma noção do porte das questões a serem enfrentadas, 
assim como, o conhecimento sobre os modelos teóricos de cobrança que serão desenvolvidos na 
etapa seguinte do Termo de Referência, a entidade executora deverá estimar os custos de implan-
tação e operação (ações previstas para o Cenário de Enquadramento e das metas intermediárias, 
quando houver). 

O relatório é iniciado com uma proposta de estruturação do Plano de Ações, as ações e pro-

gramas são detalhados no Capítulo 4, permitindo o conhecimento de seus objetivos, justifi-

cativas, metas e outras informações relevantes. 

O Capítulo 5 apresenta a metodologia de priorização sistêmica das ações e sua aplicação. A 

análise da matriz estrutural, a definição de uma rede de precedências entre os programas 

permite avaliar a sequência de suas implementações, que mais adequadamente permita a 

todos serem efetivados. A análise da vinculação temática e setorial dos programas ainda 

buscou priorizar programas com maiores vinculações com o CBH. Assim, se estabelece uma 

estratégia de implementação dos Programas, a ser validada junto ao CBH e a sociedade da 

bacia. 
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O Capítulo 6 apresenta a classificação funcional e temática-setorial das ações do Plano de 

Bacia do Camaquã. O Capítulo 7 apresenta o Plano de Investimentos, apresentando fontes 

de financiamento para o Plano. O capítulo seguinte apresenta uma proposta organizacional 

para a implementação do gerenciamento de recursos hídricos. Por fim o Capítulo 9 propõe 

uma estratégia adicional de implementação de cada ação através do estabelecimento de 

pactos institucionais e sociais entre as entidades responsáveis e as entidades intervenientes. 
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3 PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES: PROGRAMAS E PROJETOS 

As políticas nacional e estadual de recursos hídricos do Rio Grande do Sul adotam a estraté-

gia de gerenciamento descentralizado desses recursos. Essa descentralização comporta as 

seguintes vertentes: 

1. Descentralização espacial: tem como referência as bacias e sub-bacias hidrográficas 

que cortam o território do estado e que se constituem nas unidades territoriais da po-

lítica e do gerenciamento dos usos da água; neste plano, a região de interesse é a 

Bacia Hidrográfica do Camaquã (L30).  

2. Descentralização administrativa: por meio da qual os recursos hídricos de cada uni-

dade territorial devem ser gerenciados conjuntamente por órgãos públicos, entidades 

privadas e organizações sociais que atuam nas respectivas regiões; e 

3. Participação social: o ordenamento jurídico da área estabelece que os usuários da 

água e as entidades organizadas das comunidades locais devem ter ampla participa-

ção na formulação e implementação das ações pertinentes a cada região. 

No que se refere ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, busca-se 

a implementação de um processo de descentralização espacial e administrativa com partici-

pação social, tendo por base as possibilidades e interesses dos atores sociais da bacia hidro-

gráfica, e levando em conta os seus problemas de recursos hídricos com as respectivas pos-

síveis soluções. Esse processo será concebido por meio de um Plano de Ações, que é objeto 

finalístico dessa Fase C. 

O Plano de Ações para a Bacia Hidrográfica do Camaquã terá os seguintes objetivos: 

1. Propor as intervenções necessárias para a promoção do desenvolvimento sustentável, 

tendo por base o uso, controle e proteção das águas; 

2. Propor um Modelo de Gestão dos Recursos Hídricos; 

3. Desenvolver uma Estrutura Organizacional para implementar o Plano de Ações; 

4. Criar a capacitação técnica e da sociedade necessária para que o Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos possa funcionar de acordo com a estrutura e o modelo de gestão 
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especificado pela Política Estadual de Recursos Hídricos instituída pela Lei RS no. 

10.350/94. 

A dinâmica de elaboração do Plano de Ações contou com a elaboração de uma proposta prelimi-

nar de ações, realização de Oficinas para obtenção de subsídios e complementações, organiza-

ção de uma proposta consolidada, que foi submetida a uma Consulta Pública para discussão e 

priorização das ações. Após o que as ações foram complementadas, reorganizadas e detalhadas. 

3.1 Oficinas do Plano de Ações 

Com o objetivo de coletar contribuições para subsidiar o planejamento das ações do Plano 

da Bacia Hidrográfica do Camaquã, foram realizadas três oficinas participativas. Nestes even-

tos foi apresentado aos participantes um conjunto de ações, na forma de uma proposta pre-

liminar, e estes puderam contribuir com outras, bem como priorizá-las. As oficinas ocorreram 

nos municípios de Encruzilhada do Sul, Camaquã e Caçapava do Sul, em dias e horários de-

talhados no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Agenda das oficinas participativas. 

Encruzilhada do Sul Camaquã Caçapava do Sul 

Data: 17/05/2016 
Horário: 14h 

Local: Sindicato Rural 

Data: 18/05/2016 
Horário: 14h 

Local: Associação dos Usuários 
do Arroio Duro (AUD) 

Data: 19/05/2016 
Horário: 14h 

Local: UNIPAMPA 

Como estratégia de mobilização social, optou-se por uma mobilização mais dirigida e indivi-

dual, via internet, com a utilização das ferramentas de e-mail e Facebook. Como reforço, foi 

feita colagem de cartazes em pontos estratégicos dos municípios onde os eventos foram 

realizados e distribuição de informativos. Em resumo, o esforço de mobilização social resu-

miu-se em: 

 Divulgação na página de Facebook do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfi-

ca do Rio Camaquã (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Divulgação das Reuniões Públicas no Facebook do Comitê 

 Distribuição de 30 cartazes (Anexo 1) aos membros-chave do Comitê, sendo que ca-

da um ficou responsável pela divulgação em um dos municípios onde os eventos se-

riam realizados.  

 Distribuição de informativos (Anexo 1) sobre os objetivos das oficinas.  

 Encaminhamento de convite por e-mail a todos os membros do Comitê, SEMA, FE-

PAM, DRH, DFAP, representantes da sociedade civil organizada e canais de comuni-

cação da região, tais como: jornais, rádios, blogs e sites de notícias. 

Apesar da divulgação feita dos eventos, a participação foi bastante desuniforme das três 

oficinas, em Encruzilhada do Sul houveram apenas 5 participantes, em Caçapava do Sul 

houveram 10 participantes e em Camaquã 33 pessoas participaram da oficina. 

Diante do número reduzido de participantes, verificou-se que o processo de mobilização so-

cial dos próximos eventos requer outras estratégias comunicacionais para que o mesmo al-

cance efetividade. Por outro lado, o nível de conhecimento dos participantes em relação à 

Bacia, resultou discussões e contribuições importantes que tanto qualificaram as ações pro-
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postas pela equipe técnica, bem como trouxeram novos insumos à elaboração do Plano de 

Ações.  

Com relação à dinâmica das oficinas, primeiramente foi apresentado um resumo do diagnós-

tico da bacia e dos principais problemas a serem resolvidos, apresentou-se também as ações 

propostas pela equipe consultora para a solução destes problemas. Na sequência, os partici-

pantes foram convidados a contribuir com ideias para a resolução dos problemas, através da 

inserção de fichas em um painel. Ao final, os participantes receberam adesivos de 3 diferen-

tes cores, para que indicassem o nível de prioridade das ações em alto, médio ou baixo. 

Devido ao grande número de participantes em Camaquã, nesta oficina, a priorização das 

ações abrangeu apenas aquelas sugeridas pelos participantes, por este motivo, os Quadro 

3.2 ao Quadro 3.4 apresentam as contribuições obtidas em cada uma sem considerar as 

ações já sugeridas pela empresa consultora. Da Figura 3.2 até a Figura 3.4 são apresen-

tadas fotos das oficinas. Elas foram analisadas e foram utilizadas para aprimorar a proposta 

preliminar do Plano de Ações desenvolvido pela equipe consultora, gerando uma proposta 

consolidada, considerando também as informações obtidas nas fases de Diagnóstico e Prog-

nóstico deste plano. A proposta consolidada do Plano de Ações que é apresentada no Qua-

dro 3.5. 
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Quadro 3.2 – Contribuições da oficina de Encruzilhada do Sul 

ESCASSEZ A M B 
EROSÃO E ASSOREA-

MENTO 
A M B 

POLUIÇÃO DAS 
ÁGUAS 

A M B ENCHENTES A M B 
DIFICULDADES 
NO GERENCIA-

MENTO 
A M B 

Instalação de cister-
nas em lotes urbanos 

e rurais 
4 0 0 

Recuperação de áreas de 
nascentes 

4 0 0 
Controle do uso 
de agroquímicos 
(poluição difusa) 

4 0 0 
Planos de contin-
gências de reser-

vatórios 
4 0 0 

Aumento da equipe 
técnica dos órgãos 

ambientais 
4 0 0 

Controle de perdas 
em redes de abaste-

cimento 
3 1 0 

Identificação e controle 
de áreas fontes de sedi-
mentos (estradas vici-

nais, agricultura, minera-
ção, etc.) 

2 1 0 
Redução de car-
gas poluidoras 

em áreas urbanas 
3 0 0 

Estruturas de 
contenção de 

cheias 
0 2 2 

    

Racionalização do uso 3 0 0 
Aumento da rede de 

monitoramento do trans-
porte de sedimentos 

0 3 1 
Controle do uso 
de fertilizantes 

fosfatados 
2 2 0 

Estudos para 
construção de 

diques (Velhaco) 
0 2 2 

    Implantação de açu-
des em lotes rurais e 
pequenos reservató-

rios 

2 2 0 
    

    

        

Avaliação de poten-
ciais conflitos de 

implantação de PCHs 
e outros usos 

0 2 2 
                

Construção de barra-
gens de usos múlti-

plos 
0 2 2 
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Quadro 3.3 – Contribuições da oficina de Camaquã 

ESCASSEZ A M B EROSÃO E ASSOREAMENTO A M B POLUIÇÃO DAS ÁGUAS A M B ENCHENTES A M B 
DIFICULDADES NO 
GERENCIAMENTO 

A M B 

Por meio da educação ambien-
tal sensibilizar os moradores da 
região sobre a importância dos 

corpos hídricos por meio da 
sustentabilidade - lei do retor-

no 

6 0 0 
Criação de políticas de microba-

cias 
6 0 0 

Maior contra-partida das em-
presas juridicas, associações 
que se beneficiam das águas 

na questão saneamento 

8 0 0 

Estudos estruturais e 
não estruturais para 

aque as enchentes não 
ocorram na cidade (Ca-

maquã) 

7 0 0 

A cobrança pelo uso da 
água deve ser revertida 
em fiscalização e investi-
mento em infraestrutura 

7 0 0 

Aumentar a capacidade e 
quantidade de reservatórios 

6 0 0 
Práticas conservacionistas de 

solo e águas 
6 0 0 

Cumprimento das metas e 
prazos para a realização do 
esgotamento sanitário e in-

tensificar a fiscalização sobre 
a utilização de poços e lacrar 
os que não possuem outorga 

6 0 0 Desassoreamento 7 0 0 
Criação da Agência de 

Águas 
0 5 0 

Gerenciamento e melhor distri-
buição da água 

6 0 0 
Facilitar o desassoreamento 
racional de áreas problemas 

6 0 0 
Saneamento Básico no meio 

urbano e tratamento de esgo-
tos e infraestrutura 

6 0 0 

Elaborar projeto de 
Conservação do solo 
priorizando o médio 

Camaquã 

4 0 0 

Acompanhamento dos 
resultados e a evolução 
da execução do Plano de 

Bacia, médio e longo 
prazos 

0 2 4 

Projeto de recuperação de 
vertentes, mata ciliar e áreas 

de recarga hídrica do solo 
4 0 0 

Implementação de Programas 
"Projetos" Atualizados 

5 2 0 
Programa de incentivo à pro-

dução orgânica 
4 0 0 Boas práticas ambientais 0 6 0 

   

 

Construção de reservatórios 
(Arroio Velhaco) 

4 0 0 
Elaborar projeto de Conserva-

ção do solo priorizando o médio 
Camaquã 

4 0 0 
Plano de controle da poluição 

através de bioindicadores 
4 0 0 

Educação ambiental 
efetiva e participativa. 
Socialização dos pro-

blemas 

0 4 2 
   

 Elaborar projeto de Conserva-
ção do solo priorizando o mé-

dio Camaquã 
4 0 0 

Programa de incentivo à produ-
ção orgânica 

4 0 0 
Elaborar projeto de Conserva-

ção do solo priorizando o 
médio Camaquã 

4 0 0 
       

 
Diversificação. Incentivo à 

rotação de curtura 
0 6 2 

Investimento específico no 
combate e fiscalização 

2 5 0 
Projeto de recuperação de 

vertentes, mataciliar e áreas 
de recarga hídrica do solo 

4 0 0 

        

Projeto de Educação ambiental 
em escolas e comunidades 

(Comitê Mirim) 
0 0 0 

Incentivo sob forma de certifi-
cação para produtores que 

aderirem ao programa de redu-
ção de erosão nos cursos hídri-

cos 

0 3 3 
Implantação de fato do Plano 

de Saneamento Básico 
4 0 0 

        

    

Projeto de recuperação de 
vertentes, mata ciliar e áreas 

de recarga hídrica do solo 
0 4 0 

Educação ambiental no meio 
rural 

0 6 0 

        

    

Desburocratização dos proces-
sos de licenciamentos da extra-
ção mineal em cursos hídricos 

assoreados 

0 0 6 
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Quadro 3.4 – Contribuições da oficina de Caçapava do Sul 

ESCASSEZ A M B 
EROSÃO E ASSO-

REAMENTO 
A M B 

POLUIÇÃO DAS 
ÁGUAS 

A M B ENCHENTES A M B 
DIFICULDADES NO 
GERENCIAMENTO 

A M B 

Capacitação, informa-
ção ao pequeno produ-

tor rural na questão 
ambiental e educação 

ambiental 

4 0 0 

Integração das insti-
tuições locais para dar 
apoio e incentivo ao 
pequeno produtor 

rural (técnico e finan-
ceiro) 

4 0 0 

Capacitação dos pro-
prietários rurais para 
aproveitamento dos 
dejetos de animais 

para adubo 

4 1 0 

Intervenções não estru-
turais visando a mitiga-
ção dos impactos das 

cheias 

5 0 0 
Subsídios governa-

mentais 
3 1 0 

Regularização de pe-
quenos reservatórios 

1 2 0 
Qualificação do pro-

dutor rural de peque-
no porte 

2 1 0 

Captação de recurso 
para implantação de 

coleta e tratamento de 
esgotos 

4 0 0 

        
Qualificação e fiscaliza-
ção de pequenos re-

servatórios 
1 1 3 

Conhecimento da 
vegetação nativa para 

conter a erosão 
2 0 1 

Fiscalização do uso e 
descarte de embala-
gens de agrotóxicos 

3 0 0 

        Melhoramento dos 
processos de outorga 
(mais rápido, menos 

custo) 

0 4 0 
Desburocratização da 
aquisição de mudas 

0 4 0 
            

TRANSVERSAIS A M B 

Sistema de informação e rede de monitoramento 3 1   

Comunicação social 3   1 

Pagamento por serviços ambientais 3     

Educação ambiental 3     
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Figura 3.2 – Fotos da Oficina em Encruzilhada do Sul 

 
Figura 3.3 – Fotos da Oficina em Camaquã 

 
Figura 3.4 – Fotos da Oficina em Caçapava do Sul 
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Quadro 3.5 – Ações propostas para o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidro-
gráfica do Camaquã 

Problemas AÇÕES 

Escassez hídri-
ca 

A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica 

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

Erosão e asso-
reamento 

B1 - Estímulos a boas práticas agropecuárias 

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

Poluição das 
águas 

C1 - Outorga de lançamento de efluentes no meio hídrico 

C2 –Gerenciamento da poluição urbana 

C3 - Controle da poluição difusa de origem rural 

C4 - Controle da poluição minerária 

Enchentes D1 - Intervenções visando a mitigação dos impactos das cheias 

Dificuldades de 
gerenciamento 

E1 - Sistema de Acompanhamento da Implantação do Plano Orientado a Resul-
tados 

E2 - Suporte técnico e administrativo ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Cama-
quã: delegatária das atribuições de Agência de Bacia 

E3 - Cobrança pelo uso da água 

Ações transver-
sais que possi-
bilitam a miti-
gação de todos 
os problemas 

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

T2 - Educação Ambiental 

T3 - Comunicação Social 

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

 

3.2 Consulta Pública 

No dia 5 de agosto de 2016, na AUD em Camaquã, foi realizada a Consulta Pública do Plano 

de Ações proposto neste relatório.  

A mobilização social para a realização deste evento ocorreu nos mesmos moldes das oficinas 

participativas, sendo amplamente pelo Comitê Camaquã, através da página no facebook 

(Figura 3.5), em rádios e jornais locais, cartazes de divulgação (Anexo 2), encaminhamento 

de convite por e-mail a todos os membros do Comitê, SEMA, FEPAM, DRH, DFAP, represen-

tantes da sociedade civil organizada e canais de comunicação da região, tais como: jornais, 

rádios, blogs e sites de notícias e no site Portal do Camaquã, um canal de notícias da região 

(Figura 3.6). 
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Figura 3.5 – Divulgação da Consulta Pública no Facebook do Comitê 

 

 
Figura 3.6 – Comunicado da Consulta Pública no site de notícias Portal do Cama-

quã 

O esforço de mobilização resultou na participação de 43 pessoas, demonstrando que a divul-

gação em rádios e jornais locais contribuiu para alcançar um maior número de participantes, 

os participantes da Consulta Pública receberam um folder de apresentação das ações (Anexo 

2). 

Devido ao elevado número de ações a ser apresentado, 16, não compatível com o tempo 

disponível para a consulta, foi realizada a seguinte dinâmica com os participantes: cada ação 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

14 
 

foi apresentada superficialmente, e ao final da apresentação de cada ação, era solicitado que 

os participantes erguessem a mão se possuíssem interesse em conhecer mais detalhes sobre 

a mesma. 

Os “votos” para cada ação foram contabilizados, e elas foram ordenadas desde a mais vota-

da até a menos votada, conforme o Quadro 3.6. Desta forma, as ações mais votadas foram 

apresentadas com prioridade. As ações E3, B2, T4, C2, D1 e A2 foram apresentadas deta-

lhadamente e discutidas com os participantes. 

Quadro 3.6 – Hierarquização das ações para apresentação na Consulta Pública do 
Plano de Ações 

AÇÕES VOTOS 

E3 - Cobrança pelo uso da água 13 

B2 - Recuperação e proteção de áreas de interesse para os recursos hídricos 12 

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

10 

C2 - Gerenciamento da poluição urbana 8 

D1 - Intervenções visando a mitigação dos impactos de excessos hídricos 8 

A2 – Alcance gradual de níveis de eficiência no uso da água 7 

B1 - Estímulos a boas práticas agropecuárias 7 

E1 - Sistema de Acompanhamento da Implantação do Plano Orientado a Resultados 7 

T2 - Educação Ambiental 7 

A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica 6 

C3 - Controle da poluição difusa de origem rural 5 

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

5 

T3 - Comunicação Social 5 

C1 - Outorga de lançamento de efluentes no meio hídrico 4 

C4 - Controle da poluição minerária 3 

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

0 

Para que fosse possível coletar informações a respeito das demais ações, a apresentação de 

slides preparada para a Consulta Pública foi disponibilizada ao Comitê, que ficou responsável 

por enviá-la aos participantes, para que retornassem com sugestões e dúvidas. 

Da Figura 3.7 à Figura 3.10 são apresentados registros fotográficos da Consulta Pública. 
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Figura 3.7 – Registros da Consulta Pública (1) 

 

 
Figura 3.8 – Registros da Consulta Pública (2) 
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Figura 3.9 – Registros da Consulta Pública (3) 

 

 
Figura 3.10 – Registros da Consulta Pública (4) 

3.3 Considerações sobre a participação  

No que concerne o nível de participação social nos eventos, observou-se que, apesar de 

abertos espaços para a participação da sociedade civil no processo de gestão da Bacia, isto 

ocorreu basicamente no âmbito do Comitê de Bacia, com destaque para a UPGRH Baixo Ca-
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maquã-Duro. Este fato demonstra haver uma disparidade regional em teremos de organiza-

ção social, bem como da capacidade de mobilização.  

Deste modo, o significativo número de participantes nos eventos realizados na UPGRH Baixo 

Camaquã-Duro demonstrou maior participação social na referida unidade de planejamento, 

indicando maior grau de organização, mobilização e interesse da sociedade civil e dos usuá-

rios com relação aos assuntos de gestão das águas. Entende-se que este interesse se dá 

devido ao maior número de municípios com sede municipal inserida na bacia, assim como, 

maior proximidade das cidades aos cursos d’água. Além disto, evidencia-se como principal 

fator de motivação os conflitos existentes na região próxima à Lagoa dos Patos, decorrentes 

dos usos que se fazem da água nesta região. Neste sentido, destaca-se o abastecimento 

humano, o uso para recreação e turismo e o uso voltado às práticas agrícolas, principalmen-

te no que se refere à irrigação de arroz, tendo em vista que a disponibilidade de água preo-

cupa os irrigantes e a qualidade delas é importante para o abastecimento humano e o uso 

recreacional. 

3.4 Estruturação do Plano de Ações 

O Plano de Ações é sinteticamente apresentado na Figura 3.11 que relaciona os problemas 

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

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

poluição das águas, 4) enchentes e 5) dificuldades no Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Na sequência, as ações serão brevemente apresentadas, e nos próximos capítulos serão de-

talhadas. 
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Figura 3.11 – Plano de Ações 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

19 
 

3.4.1 AÇÕES TRANSVERSAIS 

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

3.4.1.1 Ação T1 - Sistema de Informação e Rede de Monitoramento de Recursos Hídri-
cos e de Alerta de Cheias 

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

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

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

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

estruturação de um sistema de alerta de cheias. 

3.4.1.2 Ação T2 - Educação Ambiental 

A ação de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Camaquã, com enfoque na gestão in-

tegrada dos recursos hídricos, possui como objetivo geral fomentar a educação ambiental dire-

cionada aos recursos hídricos. O propósito é contribuir ao engajamento, à sensibilização e à 

conscientização da sociedade para a conservação e a preservação da qualidade e da quantidade 

das águas da bacia hidrográfica. Busca-se o uso sustentável dos recursos hídricos, harmonizan-

do usos múltiplos e competitivos. E, também, o desenvolvimento de capacidades para a gestão, 

propiciando o empoderamento dos atores para participação dos processos de tomada de deci-

são, em consonância com as Políticas Ambiental, de Educação Ambiental e de Recursos Hídri-

cos, nos âmbitos federal e estadual. 

3.4.1.3 Ação T3 - Comunicação Social 

O objetivo é incentivar de modo permanente as participações individual e coletiva no gerencia-

mento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Camaquã e na implantação do seu Plano de 

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

construção de uma cultura participativa voltada ao uso sustentável dos recursos hídricos, calcada 

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

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

as metas estabelecidas no Plano de Ações, considerados os distintos segmentos sociais e usuários 

existentes. 
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3.4.1.4 Ação T4 - Capacitação no meio rural voltada à adoção de boas práticas de con-
servação de solo e água 

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

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

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

no meio urbano. Busca favorecer o processo de geração de conhecimentos para a aplicação de 

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

degradação das terras, e da poluição hídrica difusa. Este objetivo deverá ser cumprido a partir 

da realização de cursos de capacitação aos responsáveis pela assistência técnica aos produtores 

da bacia, aos agricultores, agricultoras e jovens rurais, e de um seminário de apresentação e 

avaliação de resultados.  

3.4.2 AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE ESCASSEZ DE ÁGUA 

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

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

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

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

dução do consumo de água. 

3.4.2.1 Ação A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica 

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

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

enfoque principal na bacia do arroio Velhaco, que apresenta a situação mais crítica em seu ba-

lanço hídrico. 

3.4.2.2 Ação A2 - Alcance gradual de níveis de eficiência no uso da água 

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

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

ser atingido a partir do alcance de índices de eficiência na irrigação, que será incentivado atra-

vés de um programa de estímulo e de diretrizes de outorga que exijam o alcance gradual des-

ses índices. Como o sistema de outorga proposto é vinculado ao cadastro de usuários, esta 

ação prevê também um programa de divulgação e incentivo ao autocadastramento. 
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3.4.3 AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE EROSÃO DOS SOLOS E ASSOREAMENTO 

DOS CORPOS DE ÁGUA 

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

das duas ações: 

3.4.3.1 Ação B1 - Estímulos a boas práticas agropecuárias 

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

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

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

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

Camaquã; os proprietários envolvidos receberão pagamentos pelos serviços ambientais que 

prestam. O segundo programa é denominado Mecanismos de Ação Voluntária (MAV) e visa es-

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

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

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

to a qualidade das águas de abastecimento. 

3.4.3.2 Ação B2 - Recuperação e proteção de áreas de interesse para os recursos hídri-
cos 

Esta ação também é organizada em dois programas. O Programa de recuperação de APPs terá 

um caráter de incentivo a intervenções dentro das propriedades rurais privadas da bacia, tendo 

como intuito: (i) identificação, preservação e recuperação de áreas degradadas; (ii) conserva-

ção, preservação e recuperação da cobertura vegetal de APPs, em especial às margens dos 

cursos de água e nascentes, de forma a aumentar a capacidade de retenção de material parti-

culado carreado pelas chuvas; aumentar a conectividade entre as distintas porções da bacia e 

aumentar a oferta de hábitats para a vida silvestre; e (iii) identificação, conservação, preserva-

ção ou recuperação de outras áreas de relevante interesse para o recursos hídricos. 

O segundo programa terá como objetivo contribuir para atingir a meta de cobrir 10% da área 

do bioma Pampa na bacia do Camaquã com Unidades de Conservação efetivamente implanta-

das, ou seja, este programa prevê a efetiva implementação das Unidades de Conservação exis-

tentes na bacia e a criação de novas unidades de conservação. 
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3.4.4 AÇÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DE PROBLEMAS DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

Estas ações acima também podem contribuir para solução dos problemas de Poluição das 

Águas, já que o excesso de sedimentos é uma forma de poluição; a elas foram agregadas mais 

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

guir. 

3.4.4.1 Ação C1 - Outorga de lançamento de efluentes no meio hídrico 

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

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

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

do meio hídrico. 

3.4.4.2 Ação C2 – Gerenciamento da poluição urbana 

Esta ação é dividida em dois programas. Um tem como propósito a elaboração ou atualização 

dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos 13 municípios com sede dentro da 

área da bacia hidrográfica do Camaquã. O segundo programa tem como objetivo fornecer aos 

municípios que despejam seus esgotos sanitários em cursos de água da bacia do Camaquã sub-

sídios para contratação de sistemas de esgotamento sanitário e posterior execução, visando o 

alcance das metas intermediárias e o enquadramento da bacia. 

3.4.4.3 Ação C3 - Controle da poluição difusa de origem rural 

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

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

ca do Camaquã, incluindo destinação de despejos humanos e animais, uso racional de defensi-

vos agrícolas, a proteção de poços e o controle da erosão do solo. 

3.4.4.4 Ação C4 - Controle da poluição minerária 

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

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

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

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

dos mesmos, e provoca o desaparecimento de nascentes, o rebaixamento de níveis piezométri-
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cos e alterações no fluxo das águas subterrâneas. Este tipo de lavra é utilizado para Calcário, 

Ouro, Cobre, Chumbo e Zinco. No caso do Cobre, os depósitos de rejeitos são fontes de conta-

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

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

Brasileira de Cobre – CBC. Com a retomada da mineração nesta bacia deverão ser tomadas 

medidas cautelares para que tais impactos não sejam aumentados. 

3.4.5 AÇÃO VOLTADA À MITIGAÇÃO DO PROBLEMA DAS ENCHENTES, INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS 

OU FALHAS DE BARRAGENS 

Para mitigação desses problemas é proposta seguinte ação:  

3.4.5.1 Ação D1 - Intervenções visando a mitigação de excessos hídricos 

Esta ação abrange os seguintes planos e programas: 

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

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

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

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

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

mento Urbano e Ambiental. 

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

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

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

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

Rejeitos das Minas do Camaquã: o objetivo deste programa é elaborar um programa pa-

ra avaliação da segurança atual e possível desativação (descomissionamento) da barra-

gem do arroio João Dias e de outra barragem de rejeitos sem nome mais ao sul, que fa-

zem parte do mesmo complexo minerário. 

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

jetivo é a elaboração de um Programa de Zoneamento de Áreas Inundáveis da bacia hi-
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drográfica do Camaquã, em todos municípios com área urbana próxima a cursos de 

água significativos, especialmente aqueles historicamente afetados por cheias. 

3.4.6 AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

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

propostas: 

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

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

Camaquã por meio da execução de atividades de gerenciamento, acompanhamento e monito-

ramento, para que os 16 Programas que o integram alcancem os objetivos propostos e as me-

tas estabelecidas. 

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

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

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

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

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

Água, abaixo comentada, pois virão da cobrança os recursos para tal. 

3.4.6.3 Ação E3 - Cobrança pelo uso da água 

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

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

na bacia hidrográfica do Camaquã. Os mecanismos de cobrança serão mais bem detalhados no 

Relatório Técnico 7 do Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã. 

3.5 Resumo dos custos, períodos de execução e inícios de implementação 

das ações 

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

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

ção e Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias, entende-se que se 
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trata de um programa que deve abranger o estado do Rio Grande do Sul como um todo, a não 

a bacia do Camaquã, especificamente. Por isto não foi orçado, como foram os programas das 

redes de monitoramento e de alerta de cheias, pois neste caso os custos foram específicos a 

esta bacia. 

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

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

entendido ser também atividade inerente ao poder público estadual abrangendo todo o Estado, 

e que não pode ser separado para uma bacia específica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este plano oferece orientações para que eles sejam estimados, quando for oportuna a tomada 

de decisão relacionada. 

Mesmo assim, Quadro 3.7 resume o custo total de cada ação ou programa, os períodos de 

execução e de inícios de implementação das ações, as quais serão detalhadas no próximo item.  
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Quadro 3.7 – Custos e prazos das ações e programas propostos 

Ações/Programas 
Custo total 

(R$) 
 Obs 

% do 
total 

Período de exe-
cução (anos) 

Início de im-
plementação 

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

Sistema de Informações 0 1 0,0 Permanente 

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

Rede de alerta de cheias 900.000 3 0,4 1 

T2 - Educação Ambiental 2.400.000 4 1,0 20 2017 

T3 - Comunicação Social 2.800.000 4 1,2 20 2017 

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

AÇÕES TRANSVERSAIS 21.850.590   9,4 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C3 - Controle da poluição difusa de origem rural 

Tratamento e destinação adequada de dejetos humanos 
Dependente da 

definição do 
CBH e de ou-

tros 

13 - Permanente 
Dependente da 

definição do CBH e 
de outros 

Tratamento e destinação adequada de dejetos animais 

Proteção de poços e nascentes de abastecimento de água 

Controle da erosão 

Manejo de defensivos agrícolas 

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

mineração 
Antes da implanta-

ção da mina 

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

D1 - Intervenções visando a mitigação de exces-
sos hídricos 

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

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

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

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

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

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

Gerenciamento da implementação do Plano de Ações e articulação institucional 

4.765.000 
 

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

Operacionalização e manutenção do SIG da bacia   

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

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

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

Observações: 
1 Programa que faz parte de uma ação maior, abrangendo todo o estado, devendo ser suportado por recursos do tesouro. 11 Custo de elaboração/atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico nas sedes municipais da bacia; estima-se 12 meses o prazo para elaboração de cada um. 
2 Orçamento para aquisição, instalação e manutenção da rede de monitoramento por 20 anos. 12 Custos de estudos, projetos e investimentos em redes de coleta e de tratamento de esgotos, e suas operações e manutenções, ao longo e 20 anos. 
3 Referentes aos estudos no primeiro ano. 13 Os custos unitários de intervenções por propriedade rural foram estimados, mas não foi quantificada a abrangência da ação, deixando-a a critério do CBH. 
4 Referentes a execução da ação por 20 anos 14 Os custos deste programa deverão ser arcados pelos empreendedores de mineração, sendo que o monitoramento faz parte de ação prevista (T1). 
5 Referente à execução da ação por 8 anos 15 Os custos referentes à elaboração dos Planos Municipais de Drenagem Urbana, com duração de 6 a 8 meses, sem a implantação, cujas fontes de recursos existem em outros setores econômicos. 
6 Referentes aos custos de estudos, projetos, e investimentos em obras 16 Custo da inspeção de emergência e da elaboração do Plano de Ação Emergencial, com 8 meses de duração. 
7 Para os 13 meses iniciais 17 Custo de elaboração do Zoneamento de Áreas inundáveis, por município, com duração estimada de 4 meses. Supõe-se que 4 municípios deverão ser contemplados: Tapes, Arambaré, Camaquã e São 

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

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

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

20 Não existem custos para esta ação, a não ser os que se referem a emissão de boletos de cobrança e posterior arrecadação, que integram o próprio boleto. 
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Figura 3.12 – Distribuição percentual dos custos por grupos de ações 

A Figura 3.12 apresenta a distribuição dos custos por grupos de ações. A análise des-

ta figura e do Quadro 3.7 permite verificar que o custo total é de cerca de R$ 

231,756 milhões para implementação do Plano de Ações da bacia do Camaquã. Mais 

de 80% deste custo concentra-se em três ações: C2 – Gerenciamento da Poluição Ur-

bana, A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica e T1 – Sistema 

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

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

do, já que estas ações são as que compreendem medidas estruturais, que em geral 

são mais custosas que as medidas não estruturais. 

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

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

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

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

CBH e da SEMA. 

O Quadro 3.8 apresenta o cronograma geral de implementação das ações que serão 

detalhados no próximo Capítulo. 
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Quadro 3.8 – Cronograma de implementação das ações 

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

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

Sistema de Informações                                       

Rede de monitoramento de recursos hídricos                                       

Rede de alerta de cheias                                       

T2 - Educação Ambiental                                       

T3 - Comunicação Social                                       

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

A1 - Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hídrica                                       

A2 – Alcance gradual de 
níveis de eficiência no uso 

da água 

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

                                      

Estímulo ao uso eficiente de água na irrigação do arroz                                       

B1 - Estímulos a boas 
práticas agropecuárias 

Pagamento por Serviços Ambientais: Programa Produtor de Água                                       

Mecanismos de Adesão Voluntária: Selo Azul de sustentabilidade 
hídrica 

                                      

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

Recuperação de Áreas de Preservação Permanente                                       

Áreas de Restrição visando a proteção dos recursos hídricos                                       

C1 - Outorga de lançamento de poluentes no meio hídrico                                       

C2 - Controle da poluição 
urbana 

Elaboração ou atualização dos Planos Municipais de Sanea-
mento Básico 

                                      

Tratamento de esgotos para atingimento das metas de 
enquadramento 

Início dos 
tramites 

licitatórios 
                                    

C3 - Controle da poluição difusa de origem rural 

Início 
depende da 

definição 
do CBH e 

outros 

                                    

C4 - Controle da poluição minerária 
Permanente 

durante 
mineração 

                                    

D1 - Intervenções visando 
a mitigação de excessos 

hídricos 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais                                       

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

                                      

Zoneamento de Áreas Inundáveis                                       

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

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

                                      

E3 - Cobrança pelo uso da água                                       
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4 DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

4.1 AÇÃO T1 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO E REDE DE MONITORA-

MENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E DE ALERTA DE CHEIAS 

4.1.1 DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Esta ação é composta por três programas: 

1. Programa de Sistema de Informações 

2. Programa de Rede de monitoramento de recursos hídricos 

3. Programa de Rede de Alerta de Cheias 

4.1.2 OBJETIVOS 

Propor rede de monitoramento multiobjetivo como subsídio ao processo de gestão dos 

recursos hídricos e estruturação de um sistema de alerta de cheias. Nesta etapa do 

Projeto, os principais objetivos específicos abordados são:  

 Avaliar se a rede hidrometeorológica atual permite a realização das previsões 

com tempo de antecedência adequado e 

 Se necessário, propor a sua ampliação e a instalação de estações telemétricas. 

Os objetivos gerais do Programa são orientações a fim de futuramente:  

 Adquirir os equipamentos de informática, de telefonia, o mobiliário e preparar a 

sala de operação do sistema de alerta. 

 Estabelecer contatos com as instituições que podem fornecer informações hi-

drológicas importantes para o funcionamento do sistema. 

 Estabelecer contatos com as instituições que irão receber os boletins de acom-

panhamento e previsão. 

 Consistir os dados pluviométricos e fluviométricos dos maiores eventos de cheia 

da bacia. 

 Definir as vazões e os níveis de atenção, de alerta e de inundação das estações 

fluviométricas operadas pelo sistema. 
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 Desenvolver os modelos de previsão de vazões e/ou níveis. 

 Definir qual será a equipe de plantonistas e responsáveis pelo Sistema de Aler-

ta. 

 Desenvolver um sistema computacional para receber os dados telemétricos ou 

convencionais, organiza-los em um banco de dados, realizar as previsões e emi-

tir os boletins de acompanhamento e previsão. 

 Montar e treinar a equipe de plantonistas que atuará durante o período chuvo-

so. 

 Monitorar e divulgar, através de boletins, os níveis, vazões e precipitações nas 

estações estratégicas para colher as informações necessárias à previsão de 

eventos críticos. 

 Realizar visitas frequentes para manutenção das instalações e dos equipamen-

tos das estações monitoradas. 

 Realizar medições de vazão durante os eventos críticos para melhorar a extra-

polação do ramo superior das curvas chave das estações fluviométricas.  

 Divulgar a existência do sistema de alerta hidrológico. 

 Realizar cursos específicos para os técnicos que atuam no sistema de alerta. 

 Avaliar, após o período chuvoso, o funcionamento de todos os componentes do 

sistema de alerta e previsão. 

4.1.3 JUSTIFICATIVA 

A estimativa das disponibilidades hídricas em qualidade e em quantidade representa 

uma das atividades de maior importância para tomada de decisões adequadas, no que 

diz respeito ao planejamento e gerenciamento do uso, controle e proteção dos recur-

sos hídricos. A grande variabilidade espacial e temporal das disponibilidades hídricas 

ressalta a necessidade de sua permanente atualização, em quantidade e, especialmen-

te, em termos qualitativos. Abastecimento de água potável, abastecimento industrial, 

geração de energia hidrelétrica, irrigação, controle de secas e cheias, diluição e assimi-

lação de esgotos sanitários e de efluentes industriais, controle da poluição e preserva-
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ção da integridade ecológica são alguns dos muitos usos e controles para os quais es-

tas estimativas de disponibilidades são de grande relevância. 

Este programa constitui-se em uma proposta de rede de monitoramento quali-

quantitativo de recursos hídricos e de alerta de cheias da bacia do Camaquã. 

4.1.4 PROGRAMA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã 

(SIRH-Camaquã) é um instrumento de gestão, conforme a Política Nacional de Recur-

sos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997), que visa coletar, reunir, analisar, organizar, 

tratar, atualizar e armazenar dados e informações sobre os recursos hídricos desta 

bacia hidrográfica e fatores intervenientes em sua gestão, atuando como ferramenta 

facilitadora das tomadas de decisões dos atores sociais e da difusão das informações 

sobre a bacia. Desta forma, esta ação consiste no desenvolvimento, implementação e 

operacionalização deste SIRH-Camaquã que, como será visto, deverá estar integrado 

ao Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Isto pois 

não faz sentido que cada bacia do estado tenha seu próprio SIRH isolado, mas que o 

SIRH-RS integre os SIRH de cada bacia. Desta forma, as orientações que são apresen-

tadas, embora dirigidas à bacia hidrográfica do Camaquã, servem coo orientação para 

todo o estado do Rio Grande do Sul. 

De acordo com o Caderno 6 de Recursos Hídricos da ANA (ANA, 2009), um SIRH pode 

ser definido tecnologicamente como uma plataforma de suporte computacional com-

posta de: subsistemas, base de dados, plataforma de integração, infraestrutura com-

putacional e recursos humanos (Figura 4.1). Baseando-se na Política Nacional de Re-

cursos Hídricos, a construção do SIRH – Camaquã deve levar em conta a integração 

com os sistemas operados pelos órgãos gestores que atuam na bacia (DRH/SEMA-RS, 

FEPAM, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul - FZB, Comitê de Bacia), o direito 

de acesso às informações pela sociedade e as peculiaridades da bacia hidrográfica. 
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Fonte: adaptado de ANA (2009) 

Figura 4.1 – Composição do Sistema de Informações de Recursos Hídricos 

4.1.4.1 Atividades 

O SIRH-Camaquã prevê disponibilizar um sistema de compartilhamento das informa-

ções produzidas durante os estudos de planejamento da bacia hidrográfica, servindo 

de instrumento de gestão e sendo indispensável para uma melhor interação entre os 

usuários da bacia e os gestores. Assim, para o seu desenvolvimento é necessário a 

criação de subsistemas como: Planejamento e Gestão, Monitoramento Hidrológico e de 

Qualidade das Águas, Sistema de Informações Geográficas, entre outros. É importante 

ressaltar que os subsistemas devem abrigar todas as informações disponíveis no Plano 

da Bacia Hidrográfica do Camaquã e, ainda, devem ser capazes de absorver novas 

informações relevantes para a gestão dos recursos hídricos da bacia, permitindo que 

informações de estudos desenvolvidos por diferentes agentes possam ser inseridas ao 

sistema e disponibilizadas para a população e instituições interessadas. 

O SIRH-Camaquã deve estar vinculado com as ações em desenvolvimento pelo 

DRH/SEMA, como por exemplo, com o ICA - Sistema de Informação, Cidadania e Am-

biente e o Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres (já implantados), e seguir 

todas a diretrizes apresentadas pelo Departamento. Apesar de o SERH/RS ainda não 

ter sido implantado integralmente, o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/RS 

apresenta os procedimentos e as diretrizes para a sua implementação. Sendo assim, o 

SIRH-Camaquã deve ser estruturado de modo que seja possível a transição entre os 

dados disponibilizados entre os dois sistemas (estadual e da bacia). 
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Cabe salientar que, por intermédio da elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do 

Rio Camaquã, foram reunidos, sistematizados, organizados e gerados dados e informa-

ções que servirão para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos da bacia e irão 

compor o SIRH-Camaquã. Assim, o fundamento básico deste sistema é permitir o ar-

mazenamento de diferentes tipos de informações para cada um dos subsistemas, cujos 

dados existentes poderão ser complementados com novas informações, passando por 

uma análise prévia, realizada por corpo técnico capacitado, anterior à disponibilização 

aos usuários, tendo dados de naturezas distintas, a saber: informações tabulares, in-

formações geográficas (espaciais), informações documentais, informações matriciais, e 

qualquer informação relevante para a gestão dos recursos hídricos da bacia. 

Neste contexto, os subsistemas criados serão de diferentes temas e o SIRH-Camaquã 

deve permitir a articulação de informações e garantir o trânsito constante de dados entre 

os subsistemas. Como exemplo dessa articulação é possível citar o subsistema Monito-

ramento Hidrológico e de Qualidade das Águas - MHQA, que contempla etapas importan-

tes no processo de tomada de decisões relacionadas ao planejamento e gestão dos re-

cursos hídricos, pois fornece informações imprescindíveis para o alcance das metas esta-

belecidas no enquadramento e futuras mudanças. Este subsistema englobará os dados 

existentes de monitoramento da qualidade das águas, demanda hídrica, balanço hídrico, 

dados pluviométricos e dados fluviométricos que serão disponibilizados na plataforma 

por meio de dados tabulares, Relatórios de diagnóstico e prognóstico da bacia hidrográ-

fica, mapas em formato pdf, além de outras extensões que contenham informações re-

levantes para a gestão dos recursos hídricos. 

O MHQA deverá estar vinculado ao subsistema de informações geográficas onde será 

possível adquirir os dados vetoriais (shapefile, kmz, kml) e matriciais (raster), que de-

verão ser compatíveis com diferentes plataformas de sistemas de informações geográ-

ficas. Como exemplo desses dados existem as informações que serão geradas a partir 

do levantamento aerofotogramétrico e da restituição, onde um dos dados vetoriais 

serão as curvas de nível e os matriciais serão as ortofotos, sendo que esses elementos 

deverão compor o SIG. Todos os dados devem estar georreferenciados de acordo com 

as instruções normativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e da 

Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR. Com vistas a interoperabilidade do siste-

ma, os dados espaciais armazenados no SIG devem seguir o padrão do consórcio Ope-

nGIS - OCG. 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

34 

A comunicação entre subsistemas e dados está relacionada diretamente com a estrutu-

ra da plataforma de integração do SIRH-Camaquã, que será desenvolvida com disposi-

tivos que permitam forte integração entre os seus componentes e os componentes de 

outros sistemas. Para a disponibilização permanente de informações para a sociedade 

esta ação sugere uma plataforma interativa na web, seguindo as orientações e diretri-

zes do PERH-RS e do Plano Nacional de Recursos Hídricos, além de relacionar-se com 

as ações em desenvolvimento no DRH/SEMA. 

A infraestrutura computacional são os recursos computacionais e de transmissão de da-

dos que fazem parte dos componentes do sistema (por exemplo servidores, estações de 

trabalho, recursos de comunicação, software básico e de sistema). Os recursos humanos 

e organizacionais referem-se as pessoas (técnicos e usuários), as suas características 

físicas e psicológicas, e com as exigências organizacionais associadas tanto formais 

quanto informais. 

Em síntese o SIRH-Camaquã é uma importante ferramenta de comunicação e gestão 

que: 

 Deve ser desenvolvido, implementado e operado em conformidade com o dis-

posto na Lei Federal nº 9.433/1997 e com a Lei Estadual nº 10.350/1994; 

 Necessita comunicar-se com os sistemas de informações de outras instituições 

(banco de dados da FEPAM, DRH, FZB, entre outros) utilizando interface ami-

gável e de acesso rápido; 

 Deve permitir a incorporação de novas informações provenientes de diferentes 

plataformas de criação de dados; 

 Deverá ter interface com o Sistema Gerencial do Plano, de modo a serem reu-

nidas, organizadas e disponibilizados os dados e informações resultantes da 

execução das ações do Plano de Bacia; 

 Deverá ter interface com a ação Banco de Planos e Programas, de modo a reu-

nir, organizar e disponibilizar dados, informações e estudos sobre a bacia ad-

vindas de terceiros; 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

35 

 Deve disponibilizar os dados geográficos georreferenciados em SIRGAS 2000, 

de acordo com as normativas vigentes (Resolução da Presidência do IBGE nº 

01/2005); 

 Necessita manter a contínua atualização dos dados e informações disponibiliza-

dos na plataforma, por meio de uma sistemática de atualização pré-

determinada do banco de dados; 

 Deverá disponibilizar as informações em linguagem acessível para a população 

em geral; e 

 Deverá permitir o acesso rápido as informações a todo o cidadão interessado. 

4.1.4.2 Instituições responsáveis e intervenientes 

De acordo com Decreto Estadual nº 40.931/2001 compete ao DRH/SEMA, por inter-

médio da Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA, a implantação e o gerenciar do 

sistema de informações em recursos hídricos, o qual deverá ter interface com a FE-

PAM, responsável pelo gerenciamento da qualidade dos recursos hídricos. Contudo, por 

tratar-se de uma ação ainda não consolidada, decorrente principalmente da carência 

da disponibilização de recursos financeiros, humanos e materiais, e ainda, da desarti-

culação institucional, é de suma importância a constante atuação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Camaquã em colaboração com o DRH/SEMA, a fim de que o sistema 

possa ser implantado nos prazos estabelecidos e que a sua operabilidade seja alcança-

da. 

4.1.4.3 Acompanhamento 

O acompanhamento da implementação e execução desta ação pode ser efetuado por 

meio dos seguintes indicadores: 

 Consolidação de banco de dados; 

 Sistema de informação elaborado e implantado no prazo estabelecido; e 

 Emissão de Relatórios anuais de atividades. 
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4.1.4.4 Articulação com outros programas 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos deverá possuir articulação com 

todas as ações do Plano, uma vez que as informações espaciais e demais do banco de 

dados da bacia decorrentes da implementação e da execução do Plano de Ações deve-

rão integrar o sistema. 

4.1.4.5 Cronograma 

A implementação desta ação é passível de ocorrência no prazo de um ano, preferenci-

almente, no primeiro ano após a aprovação do Plano de Bacia, cuja operacionalização 

e manutenção são permanentes, no decorrer de todos o horizonte do Plano de Bacia, 

conforme o Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 – Cronograma do Sistema de Informações sobre Recursos Hídri-
cos 

It
e
m

 

Atividade 
Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Implementação                     

2 Operacionalização e manutenção                     

 

4.1.4.6 Orçamento 

A Implementação do SIRH-Camaquã não implicará em custos diretos na implantação 

do Plano de Ações, uma vez que consiste em uma função típica do Estado (DIPLA-

DRH/SEMA-RS, com a colaboração da FEPAM e do Comitê), executada nos respectivos 

orçamentos. No entanto, deverão ser disponibilizados como recursos humanos por 

meio de profissionais especialistas em SIG e em Tecnologia de Informação - TI, bem 

como dos recursos materiais para a implementação e operacionalização do sistema. 

4.1.5 PROGRAMA DE REDE DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

O programa contará com as redes de monitoramento já existentes na área de interes-

se, tendo em vista que é proposta a complementação e a ampliação dessa rede. Dessa 

forma, é necessário conhecer as informações existentes sobre os postos fluviométricos 

e pluviométricos localizados na região da bacia. 
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4.1.5.1 Rede de estações pluviométricas 

Existem 14 estações pluviométricas em operação na bacia do Camaquã e em seu en-

torno, sendo que seis delas são operadas pela ANA/CPRM, cinco pela CEEE e três pelo 

INMET. Essas estações são apresentas no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Postos pluviométricos, disponibilizados no banco de dados da 
ANA, no interior da bacia do Camaquã 

Código Nome Latitude Longitude Município Operação 

3051017 Fazenda da Boa Vista -30,77 -51,66 Camaquã ANA/CPRM 

3052012 Serra dos Pedrosas -30,63 -52,84 Encruzilhada do Sul ANA/CPRM 

3153006 Passo da Capela -31,13 -53,05 Piratini ANA/CPRM 

3151003 São Lourenço do Sul -31,37 -51,99 São Lourenço do Sul ANA/CPRM 

3151002 Pacheca -31,13 -51,79 Camaquã ANA/CPRM 

3152011 Passo do Mendonça -31,00 -52,05 Cristal ANA/CPRM 

3153003 Paraíso -31,23 -53,90 Bagé CEEE 

3153017 Torrinhas -31,31 -53,50 Pinheiro Machado CEEE 

3052010 Porto Taruma -30,93 -52,94 Piratini CEEE 

3052007 Passo da Guarda -30,91 -52,46 Encruzilhada do Sul CEEE 

3053007 Lavras do Sul -30,82 -53,90 Lavras do Sul CEEE 

86993 Canguçu -31,40 -52,67 Canguçu INMET 

86986 Caçapava do Sul -30,55 -53,47 Caçapava do Sul INMET 

83964 Encruzilhada do Sul -30,53 -52,52 Encruzilhada do Sul INMET 

430450701A Santa Clara -31,32 -52,57 São Lourenço do Sul CEMADEN 

430350901A Centro -30,85 -51,82 Camaquã CEMADEN 

430690801A Vila Paraíso -30,55 -52,54 Encruzilhada do Sul CEMADEN 

430450702A Cochila dos Cunha -31,40 -52,81 Canguçu CEMADEN 

430450704A Glória -31,46 -52,62 Canguçu CEMADEN 

 

A rede pluviométrica oferece uma cobertura razoável da bacia, contudo, para estrutu-

rar um sistema de alerta, entende-se que deveria ser complementada com três postos 

pluviométricos conforme o Quadro 4.3. Além disto, tanto as estações em operação 

como as 3 novas deverão ser automatizadas para envio de dados de medição horária. 

As estações do INMET em operação já são automatizadas, os postos Canguçu e Caça-

pava do Sul realizam medições de precipitações horárias e a estação Encruzilhada do 

Sul realiza medições diárias. 

Quadro 4.3 – Estações automáticas sugeridas 
Município Latitude Longitude 

Dom Feliciano -30,65 -52,24 

Santana da Boa Vista -30,87 -53,30 

São Lourenço do Sul -31,14 -52,13 

 

A Figura 4.2 apresenta a localização das estações pluviométricas em operação e su-

geridas na bacia do Camaquã.  
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4.1.5.2 Rede de estações fluviométricas 

Existem sete estações fluviométricas em operação na bacia do Camaquã, sendo cinco 

delas telemétricas, ou seja, enviam os dados de níveis registrados automaticamente 

para o Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres, operado pelo DRH/SEMA. Das 

estações em operação, apenas duas possuem medição de vazão e curva-chave. A rede 

de postos fluviométricos da bacia do Camaquã é apresentada no Quadro 4.4.  

Quadro 4.4 – Postos fluviométricos na bacia do Camaquã, em operação 

Código Nome 
Latitu-

de 
Longitu-

de 
Município Rio/Arroio Operação 

8778500
0 

PCH Abranjo I 
Montante1 -30,75 -52,65 

Encruzilha-
da do Sul 

Arroio Abranjo Setor Elétrico 

8779000
0 

PCH Abranjo I 
Barramento1 

-30,79 -52,63 
Encruzilha-
da do Sul 

Arroio Abranjo Setor Elétrico 

8779500
0 

PCH Abranjo I 
Jusante1 

-30,80 -52,62 
Encruzilha-
da do Sul 

Arroio Abranjo Setor Elétrico 

8767000
0 

Passo das 
Carretas2 

-30,97 -53,05 
Santana da 
Boa Vista 

Rio Camaquã ANA/CPRM 

8792050
0 

Passo do Can-
dombe1 

-31,29 -52,12 
São Louren-

ço do Sul 
Arroio São Lou-

renço 
ANA/SEMA 

8791500
0 

Pacheca -31,13 -51,79 Camaquã Rio Camaquã ANA/CPRM 

8790500
0 

Passo do 
Mendonça1,2 

-31,00 -52,05 Cristal Rio Camaquã ANA/CPRM 

1: estação telemétrica; 2: estação com medição de vazão e curva-chave 
 

Para os estudos de disponibilidade hídrica, e também para os estudos sobre cheias, há 

carência de dados de vazão, o que dificulta o uso de modelos do tipo Chuva-Vazão, ou 

Vazão-Vazão. O Guia de Práticas Hidrológicas publicado pela OMM recomenda densi-

dades mínimas de estações fluviométricas em função da unidade fisiográfica da região 

de estudo (WMO, 2008). Para regiões de relevo ondulado, como a bacia do Camaquã, 

a densidade da rede fluviométrica sugerida é de 1 posto para 1.875 km². O Quadro 

4.5 apresenta a distribuição por UPGRH da rede de monitoramento fluviométrico em 

operação na bacia e sugerida para complementação. 
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Quadro 4.5 – Distribuição da rede de monitoramento fluviométrico por 
UPGRHs 

UPGRH 
Área 

(km²) 

Em 
opera-

ção 

Densidade em 
operação 

(km²/estação
) 

Em operação + 
complementa-

ção 

Densidade em 
operação + 

complementação 
(km²/estação) 

Alto Camaquã 7.363 - - 4 1.841 

Arroio Turuçu 1.516 1 1.516 2 758 

Arroio Velhaco 1.733 - - 2 867 

Baixo Cama-
quã-Duro 

3.898 2 1.949 3 1.299 

Médio Cama-
quã 

7.147 4 1.787 6 1.191 

Total 21.657 7 3.094 17 1.274 

O Quadro 4.6 apresenta uma sugestão de postos fluviométricos a serem reativados 

na bacia do Camaquã, para atender a complementação apresentada no Quadro 4.5. 

As estações convencionais existentes e as sugeridas deverão ser automatizadas. 

Quadro 4.6 – Estações fluviométricas sugeridas para reativação na bacia do 
Camaquã 

Código Nome 
Latitu-

de 
Longitu-

de Município Rio/Arroio 
Opera-

ção 

8758600
0 

Arroio das La-
vras -30,83 -53,81 Lavras do Sul 

Arroio das La-
vras FEPAM 

8792900
0 

Arroio Grande ou 
Turuçu -31,41 -52,17 Turuçu 

Arroio Grande 
ou Turuçu FEPAM 

8786800
0 Arroio Sutil -30,86 -52,11 Camaquã Arroio Sutil FEPAM 

8751007
5 Arroio Teixeira -30,62 -51,54 

Sentinela do 
Sul Arroio Teixeira FEPAM 

8759000
0 Passo do Cação -30,96 -53,49 Bagé Rio Camaquã ANA 

8759900
0 Arroio João Dias -30,96 -53,42 

Caçapava do 
Sul Arroio Joao Dias FEPAM 

8758500
0 Rio Camaquã -30,86 -53,61 

Caçapava do 
Sul Rio Camaquã FEPAM 

8751010
0 Arroio Velhaco -30,91 -51,49 Arambaré Arroio Velhaco FEPAM 

8782000
0 Passo da Guarda -30,91 -52,46 

Encruzilhada 
do Sul Rio Camaquã CEEE 

8792000
0 

Ilha Santo Antô-
nio - Charqueada -31,20 -51,79 Camaquã Rio Camaquã ANA 

 

A Figura 4.3 apresenta a localização dos postos fluviométricos em operação e sugeri-

dos para reativação na bacia do Camaquã. 
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Figura 4.3 – Postos fluviométricos 
em operação e sugeridos para a 

bacia do Camaquã
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4.1.5.3 Rede de estações sedimentométricas 

Na bacia do Camaquã existem apenas três estações com monitoramento sedimento-

métrico em operação, sendo que duas delas localizam-se no arroio Abranjo, fazendo 

parte da rede de monitoramento da PCH Abranjo I. O Quadro 4.7 apresenta essas 

estações. 

Quadro 4.7 – Estações sedimentométricas em operação na bacia do Camaquã 

Código Nome 
Latitu-

de 
Longitu-

de 
Município Rio/Arroio Operação 

87785000 
PCH Abranjo I 

Montante 
-30,75 -52,65 

Encruzilhada 
do Sul 

Abranjo Setor Elétrico 

87795000 
PCH Abranjo I 

Jusante 
-30,80 -52,62 

Encruzilhada 
do Sul 

Abranjo Setor Elétrico 

87905000 
Passo do Men-

donça 
-31,00 -52,05 Cristal Camaquã ANA/CPRM 

 

A densidade de rede sedimentométrica mínima recomendada pela WMO é de 1 estação 

a cada 12.500 km² para regiões com relevo ondulado. No Quadro 4.8 pode ser ob-

servado que a rede em operação na bacia do Camaquã atende este valor mínimo. Po-

rém, verifica-se a sua má distribuição espacial. Para suprimir esta carência e ampliar a 

rede de monitoramento sedimentométrico na bacia foram sugeridos mais oito locais. 

Quadro 4.8 – Distribuição da rede de monitoramento sedimentométrico por 
UPGRH 

UPGRH 
Área 

(km²) 
Em 

operação 

Densidade em 
operação 

(km²/estação) 

Em operação + 
complementação 

Densidade em 
operação + 

complementação 
(km²/estação) 

Alto Camaquã 7.363 0 - 2 3.682 

Arroio Turuçu 1.516 0 - 2 758 

Arroio Velhaco 1.733 0 - 2 867 

Baixo Camaquã-
Duro 

3.898 1 3.898 2 1.949 

Médio Camaquã 7.147 2 3.574 3 2.382 

Total 21.657 3 7.219 11 1.969 

 

O Quadro 4.9 apresenta uma sugestão para monitoramento de dados sedimentomé-

tricos na bacia do Camaquã. 
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Quadro 4.9 – Estações sedimentométricas sugeridas para a bacia do Camaquã 
Código 
(FLU) 

Nome 
Latitu-

de 
Longitu-

de 
Município Rio/Arroio 

87670000 
Passo das 
Carretas 

-30,97 -53,05 
Santana da Boa 

Vista 
Camaquã 

87920500 
Passo do 

Candombe 
-31,29 -52,12 

São Lourenço do 
Sul 

São Lourenço 

87915000 Pacheca -31,13 -51,79 Camaquã Camaquã 

87586000 
Arroio das La-

vras 
-30,83 -53,81 Lavras do Sul Arroio das Lavras 

87929000 
Arroio Grande ou 

Turuçu 
-31,41 -52,17 Turuçu 

Arroio Grande ou 
Turuçu 

87510075 Arroio Teixeira -30,62 -51,54 Sentinela do Sul Arroio Teixeira 

87590000 Passo do Cação -30,96 -53,49 Bagé Camaquã 

87510100 Arroio Velhaco -30,91 -51,49 Arambaré Velhaco 

 

A Figura 4.4 apresenta os postos sedimentométricos em operação e sugeridos para a 

bacia do Camaquã.  
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Figura 4.4 – Postos 
sedimentométricos em operação e 
sugeridos para a bacia do Camaquã
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4.1.5.4 Rede de estações de monitoramento qualidade da água 

A qualidade das águas da bacia do Camaquã é monitorada pela FEPAM nos 10 pontos 

apresentados no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Estações de monitoramento da qualidade da água em operação 
na bacia do Camaquã 

Código Nome 
Latitu-

de 
Longitu-

de 
Município Rio/Arroio Operação 

87904000 
Passo do 
Mendonça 

-
31,0104 

-52,0526 Cristal Rio Camaquã FEPAM 

87660000 
Passo das 
Carretas 

-
30,9741 

-53,0469 
Santana da Boa 

Vista/Piratini 
Rio Camaquã FEPAM 

87914000 Pacheca 
-

31,1262 
-51,7898 

Cris-
tal/Camaquã/São 
Lourenço do Sul 

Rio Camaquã FEPAM 

87586000 
Arroio das 

Lavras 
-

30,8355 
-53,8139 Lavras do Sul 

Arroio das 
Lavras 

FEPAM 

87929000 
Arroio Gran-
de ou Turuçu 

-
31,4109 

-52,1684 
São Lourenço do 

Sul/Turuçu 
Arroio Gran-
de ou Turuçu 

FEPAM 

87920700 
Arroio São 
Lourenço 

-
31,3752 

-51,9670 
São Lourenço do 

Sul 
Arroio São 
Lourenço 

FEPAM 

87868000 Arroio Sutil 
-

30,8654 
-52,1102 Camaquã Arroio Sutil FEPAM 

87599000 
Arroio João 

Dias 
-

30,9642 
-53,4173 

Caçapava do 
Sul/Santana da 

Boa Vista/Pinheiro 
Machado 

Arroio Joao 
Dias 

FEPAM 

87585000 Rio Camaquã 
-

30,8623 
-53,6161 

Caçapava do 
Sul/Bagé 

Rio Camaquã FEPAM 

87510100 
Arroio Velha-

co 
-

30,9101 
-51,4961 Arambaré 

Arroio Velha-
co 

FEPAM 

 

Por óbvio, estes pontos não atendem os requisitos mínimos de uma rede de monitora-

mento de qualidade das águas para uma área tão grande. Isto, além de intuitivo, fica 

respaldado na Resolução 903/2013 da ANA. Nela, é criada a Rede Nacional de Monito-

ramento da Qualidade das Águas Superficiais (RNQA) e são estabelecidas as suas dire-

trizes. Algumas observações importantes a partir do estudo desta Resolução, são colo-

cados a seguir: 

 Dentre as finalidades da RNQA, são citados: a) analisar da tendência de evolu-

ção da qualidade das águas superficiais; b) avaliar se a qualidade atual atende 

o definido no enquadramento; c) identificar áreas críticas com relação a polui-

ção hídrica; d) aferir a efetividade da gestão sob as ações de recuperação; e f) 

apoiar as ações de planejamento, outorga, licenciamento e fiscalização. 
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 Insta que a RNQA seja integrada à Rede Hidrometeorológica Nacional e ao 

SNIRH, tendo especial atenção para não dissociar aspectos de qualidade e de 

quantidade. 

 Os pontos de monitoramento que compõem estas redes, são divididos em 3 ti-

pos: a) de Referência (ambientes de baixo impacto antrópico); b) Estratégicos 

(como o objetivo de verificar a carga poluente transferida); e c) de Impacto 

(localizados em pontos de impactos antrópicos, com o objetivo de verificar con-

formidade com o enquadramento). 

 A frequência de amostragem para o nosso estado foi fixada em trimestral. Os 

parâmetros a serem analisados são listados no anexo 2 dessa resolução. Uma 

transcrição dos mesmos é apresentada no Quadro 4.11. 

Quadro 4.11 – Parâmetros mínimos para o monitoramento da qualidade das 
águas na RNQA, para ambientes lótico e lêntico 

Categoria Parâmetro 

Físico-químico 

Condutividade Elétrica 

Temperatura da água 

Temperatura do ar 

Turbidez 

Oxigênio Dissolvido 

pH 

Sólidos totais dissolvidos 

Sólidos em suspensão 

Alcalinidade Total 

Cloreto Total 

Transparência da água 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

Demanda Química de Oxigênio 

Carbono Orgânico Total 

Microbiológico Coliformes Tolerantes 

Biológico 

Clorofila a 

Fitoplânction - qualitativo 

Fitoplânction - quantitativo 

Fósforo sóluvel reativo 

Fósforo total 

Nitrato 

Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio total 

Fonte: Resolução 903/2013 da ANA 

 Também é preconizada uma densidade mínima, no caso do Rio Grande do Sul, 

de 1.000 km2/ ponto de monitoramento. No caso desta bacia, existem somente 

10 pontos de monitoramento de qualidade das águas superficiais (já apresen-

tados). Considerando-se uma área total de 21.657 km2, resulta numa densida-
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de de 2.166 km2, por posto, confirmando a afirmativa original de que tal rede 

não atende à necessidade mínima, em termos de densidade. Assim, na proposi-

ção apresentada a seguir, um total de 21 pontos de monitoramento será pro-

posto, resultando numa densidade média de aproximadamente 1.031 km2 

/posto. 

 Por fim, existe uma recomendação de que a distribuição dos pontos de monito-

ramento deverá observar, sempre que possível, a alocação de 30% para Estra-

tégicos, 60% para Impactos e 10% para Referência. 

O Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água (QUALIÁGUA) 

da ANA possui uma meta de instalar seis estações de monitoramento de qualidade das 

águas na bacia do Camaquã, além das 10 estações que já estão em operação. As esta-

ções são apresentadas no Quadro 4.12. Ressalta-se que os pontos apresentados nes-

te quadro não foram verificados em campo, portanto sua microlocalização (coordena-

das geográficas) ainda pode estar sujeita a alteração. 

Quadro 4.12 – Estações de monitoramento de qualidade da água previstas para 
a bacia do Camaquã 

Código Nome Latitude Longitude Município Rio/Arroio 

87800500 Arroio Abranjo -30,8997 -52,5384 Encruzilhada do Sul Arroio Abranjo 

87510090 Arroio Capivara -30,7175 -51,4329 Tapes Arroio Capivara 

87866000 Arroio da Olaria -30,6978 -52,7275 Encruzilhada do Sul Arroio da Olaria 

87510075 Arroio Teixeira -30,6242 -51,5462 Sentinela do Sul Arroio Teixeira 

87533000 Canal do Jacaré -30,9513 -51,5013 Arambaré Canal do Jacaré 

87422800 Arroio São Loureço -31,3474 -52,0633 São Lourenço do Sul São Lourenço 

 

De forma a propor uma rede de monitoramento que atenda às diretrizes da RNQA da 

ANA para a área, considerando os pontos existentes e sugeridos anteriormente apre-

sentados (16 postos), foi necessária a adição de mais 9 pontos de monitoramento, 

perfazendo um total de 25 pontos. 

No Quadro 4.13 os pontos da rede de monitoramento são apresentados, classificados 

dentro das bacias do rio Camaquã, e dos arroios Turuçu, São Lourenço, do Duro, Ve-

lhaco e Teixeira. Também, são apresentados para cada ponto, o tipo (referência, im-

pacto ou estratégico), coordenadas, município, rio ou arroio, e o nome do ponto. Ao 

fim e ao cabo, esta rede de monitoramento resultou em 16% (4) de pontos de refe-

rência, 60% (15) de impacto e 24% (6) de estratégicos, o que adere às diretrizes da 
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ANA. A Figura 4.5 apresenta os postos de monitoramento de qualidade da água em 

operação e sugeridos para a bacia do Camaquã. 
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Quadro 4.13 – Rede de monitoramento sugerida para a bacia do Camaquã 

Bacia Códigos Nome Latitude Longitude Município Rio/Arroio Finalidade 

Camaquã CAMREF01 Arroio de Lavras montante de Lavras  -30.81° -53.92° Lavras do Sul Arroio de Lavras Pto de referência à montante de Lavras do Sul  

Camaquã CAMIMP01/87586000 Arroio das Lavras -30.84° -53.81° Lavras do Sul Arroio de Lavras Pto de impacto jusante de Lavras do Sul 

Camaquã 
CAMIMP02/87585000 

Rio Camaquã -30.86° -53.62° Caçapava do Sul Rio Camaquã 
Pto de impacto jusante da confluência com o arroio Cama-
quã - Chico 

Camaquã 
CAMEST01/87599000 

Arroio João Dias -30.96° -53.42° Caçapava do Sul Arroio João Dias 
Pto estratégico à montante da confluência com o rio Cama-
quã 

Camaquã 
CAMIMP03/87660000 

Passo das Carretas -30.97° -53.05° Santana da Boa Vista Rio Camaquã 
Pto de impacto à jusante confluência com arroios Boici e 
Barrocão 

Camaquã 
CAMEST0287866000 (re-
posicionada) Arroio Olaria -30.92° -53.06° Santana da Boa Vista Arroio Olaria 

Pto estratégico à montante da confluência com o rio Cama-
quã 

Camaquã 
CAMEST03/87800500 

Arroio Abranjo -30.9° -52.54° Encruzilhada do Sul Arroio Abranjo 
Pto estratégico à montante da confluência com o rio Cama-
quã 

Camaquã CAMIMP04 Passo da Guarda -30.91° -52.46° Encruzilhada do Sul Rio Camaquã Pto de impacto do arroio Abranjo 

Camaquã 
CAMEST04 

Arroio Ladrão -30.88° -52.25° Amaral Ferrador Arroio Ladrão 
Pto estratégico à montante da confluência com o rio Cama-
quã 

Camaquã 
CAMIMP05/87868000 

Arroio Sutil -30.87° -52.11° Camaquã Arroio Sutil 
Pto de impacto da área de Dom Feliciano e Chuvisca no 
arroio Sutil 

Camaquã CAMIMP06/87904000 Passo do Mendonça -31.01° -52.05° Cristal Rio Camaquã Pto de impacto da área de Crista no rio Camaquã 

Camaquã CAMEST05/87914000 Pacheca -31.13° -51.79° Camaquã Rio Camaquã Pto estratégico à montante do exutório na Laguna dos Patos 

Arroio Duro DURREF01 Arroio Duro -30.83° -51.84° Camaquã Arroio Duro Pto de referência à montante de Camaquã  

Arroio Duro DURIMP01 AUD -30.87° -51.81° Camaquã Arroio Duro Pto de impacto da área de Camaquã no arroio Duro 

Arroio Duro 
DURIMP02/87533000 

Canal do Jacaré -30.95° -51.5° Arambaré Arroio Duro 
Pto de impacto da área urbana de Arambaré  e pto estraté-
gico à montante do exutório na Laguna dos Patos 

Arroio Velhaco VELREF01 Arroio Velhaco -30.56° -51.78° Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco Pto de referência à montante de Cerro Grande do Sul 

Arroio Velhaco VELIMP01 Cerro Grande do Sul -30.61° -51.73° Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco Pto de impacto de área urbana de Cerro Grande do Sul 

Arroio Velhaco VELIMP02 Rural -30.84° -51.53° Arambaré Arroio Velhaco Pto de impacto de zona rural 

Arroio Velhaco 
VELIMP03/87510100 

Arambaré -30.91° -51.5° Arambaré Arroio Velhaco 
Pto de impacto da área urbana de Arambaré e pto estratégi-
co à montante do exutório na Laguna dos Patos) 

Arroio Teixeira TEIIMP01/87510075 Arroio Teixeira -30.62° -51.55° Tapes Arroio Teixeira Pto de impacto de área urbana de Sentinela do Sul 

Arroio Teixeira 
TEIIMP02 

Hotel -30.66° -51.39° Tapes Arroio Teixeira 
Pto de impacto da área urbana de Tapes e pto estratégico à 
montante do exutório na Laguna dos Patos 

Arroio Turuçu TURIMP01/87929000 BR116 -31.41° -52.17° Turuçu Arroio Turuçu Pto de impacto de área urbana de Turuçu 

Arroio Turuçu TUREST01 Arroio Turuçu -31.51° -52.03° Turuçu Arroio Turuçu Pto estratégico à montante do exutório na Laguna dos Patos 

Arroio São Lourenço SLOREF01/87422800 Passo do Candombe -31.29° -52.12° São Lourenço do Sul Arroio São Lourenço Pto de referência à montante de São Lourenço 

Arroio São Lourenço 
SLOIMP01/87920700 

Arroio São Lourenço -31.38° -51.97° São Lourenço do Sul Arroio São Lourenço 
Pto de impacto da área urbana de São Lourenço do Sul e 
Pto estratégico à montante do exutório na Laguna dos Patos 
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4.1.5.5 Atividades / Escopo de serviços 

As atividades previstas para este programa são: 

 Instalação de 3 estações pluviométricas telemétricas novas e automatização de 

11 estações pluviométricas: 

 Reativação e/ou automatização de 12 estações fluviométricas: 

o Linígrafo digital; 

o Referências de nível em cotas relativas (RN’s); 

o Instalação de lances de réguas linimétricas; 

o Levantamento de seção transversal. 

 Identificação dos 7 novos locais para coletas de dados de qualidade da água: 

o Placa de identificação 

 Campanhas trimestrais de medição de vazão nos 17 postos fluviométricos; 

 Campanhas trimestrais de coleta de sedimentos de fundo e em suspensão nos 

11 postos sedimentométricos; 

 Campanhas trimestrais de coleta de amostras para análise de qualidade da 

água nos 17 pontos; 

 Análises laboratoriais de sedimentos e qualidade da água; 

 Consistência e divulgação dos dados pluviométricos, fluviométricos (de níveis e 

vazão), sedimentométricos e de qualidade da água, construção de curvas-chave 

de vazão líquida e sólida, com respectivo relatório trimestral; 

 Manutenção trimestral das 17 estações pluviométricas e das 17 estações fluvi-

ométricas, principalmente em função no consumo da bateria dos equipamen-

tos, cuja carga tem uma duração estimada de 90 dais; 

 Desenvolvimento de relatórios anuais de atividades da rede de monitoramento. 
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A instalação de novos postos de monitoramento deve considerar: 

I. Acessibilidade ao local; 

II. Segurança da equipe; 

III. Existência de estrutura eficaz para suporte, fixação e funcionalidade do equi-

pamento 

IV. Garantia de integridade do equipamento e 

V. Nível máximo das cheias. 

4.1.5.6 Atores envolvidos 

 ANA, CPRM, CEEE, FEPAM, DRH/SEMA. 

4.1.5.7 Duração e Cronograma 

Instalação e automatização das estações em até 5 anos. Manutenção das estações, 

realização de campanhas de campo, consistência e análise dos dados e produção de 

relatórios ao longo dos 20 anos. 

4.1.5.8 Estimativa de Custos 

A estimativa de custos para instalação ou automatização de estações pluviométricas é 

apresentada no Quadro 4.14. 

Quadro 4.14 – Estimativa de custos para instalação ou automatização de 
estações pluviométricas 

Item Valor Unitário 

Datalogger R$ 4.000,00 

Modem R$ 3.500,00 

Sustentação e periféricos R$ 3.600,00 

Pluviômetro R$ 1.000,00 

Demais sensores R$ 30.000,00 

Diárias R$ 1.080,00 

Despesas R$ 1.200,00 

Equipe R$ 690,00 

Aluguel veículo R$ 600,00 

Manutenção veículo R$ 200,00 

Lucro da empresa contratada R$ 13.761,00 

Encargos administrativos e fiscais R$ 12.522,51 

Total por estação R$ 72.153,51 

14 estações R$ 1.010.149,14 
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A estimativa de custos para instalação ou automatização de estações fluviométricas é 

apresentada no Quadro 4.15. 

Quadro 4.15 – Estimativa de custos para instalação ou automatização de 
estações fluviométricas 

Item Valor Unitário 

Datalogger R$ 4.000,00 

Modem R$ 3.500,00 

Sensor de Pressão R$ 2.500,00 

Sustentação e periféricos R$ 3.600,00 

Demais sensores R$ 30.000,00 

Réguas R$ 250,00 

RN R$ 250,00 

PI R$ 250,00 

PF R$ 250,00 

Diárias R$ 1.620,00 

Despesas R$ 1.800,00 

Equipe R$ 1.215,00 

Aluguel veículo R$ 900,00 

Manutenção veículo R$ 300,00 

Lucro da empresa contratada R$ 15.130,50 

Encargos administrativos e fiscais R$ 13.768,76 

Total por estação R$ 79.334,26 

12 estações R$ 952.011,06 

 

Para estimativa de custos das campanhas de campo e manutenção das estações, os pos-

tos foram divididos em relação ao tipo de dado monitorado, conforme o Quadro 4.16 e 

os custos estimados para cada tipo de estação são apresentados do Quadro 4.17 ao 

Quadro 4.23. 

Quadro 4.16 – Tipos de estações de monitoramento 
Dados monitorados Quantidade de estações 

P 14 

PF 1 

PFSQ 2 

F 1 

FQ 4 

FS 3 

FSQ 6 

Q 5 

Total 36 

P: monitoramento de dados pluviométricos; F: monitoramento de dados fluviométricos; S: mo-
nitoramento de dados sedimentométricos; Q: monitoramento de dados de qualidade da água. 
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Quadro 4.17 – Estimativa de custos 
para manutenção estações tipo P 

Item Valor Unitário 

Diárias R$ 360,00 

Despesas R$ 400,00 

Equipe R$ 270,00 

Aluguel veículo R$ 300,00 

Manutenção veículo R$ 100,00 

Baterias R$ 350,00 

Lucro R$ 534,00 

Encargos R$ 485,94 

Total R$ 2.799,94 

14 estações R$ 39.199,16 

 

Quadro 4.18 – Estimativa de cus-
tos para manutenção e campanha 
estação tipo PF 

Item Valor Unitário 

Diárias R$ 540,00 

Despesas R$ 600,00 

Equipe R$ 405,00 

Aluguel veículo R$ 300,00 

Manutenção veículo R$ 100,00 

Baterias R$ 700,00 

Lucro R$ 793,50 

Encargos R$ 722,09 

Total R$ 4.160,59 

1 estação R$ 4.160,59 

 

Quadro 4.19 – Estimativa de cus-
tos para manutenção e campanha 
estação tipo F 

Item Valor Unitário 

Diárias R$ 360,00 

Despesas R$ 400,00 

Equipe R$ 270,00 

Aluguel veículo R$ 300,00 

Manutenção veículo R$ 100,00 

Baterias R$ 350,00 

Lucro R$ 534,00 

Encargos R$ 485,94 

Total R$ 2.799,94 

1 estação R$ 2.799,94 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.20 – Estimativa de cus-
tos para manutenção e campanha 
estação tipo FQ 

Item Valor Unitário 

Diárias R$ 540,00 

Despesas R$ 600,00 

Equipe R$ 405,00 

Aluguel veículo R$ 300,00 

Manutenção veículo R$ 100,00 

Baterias R$ 350,00 

Análises laboratoriais 
de qualidade da água R$ 400,00 

Lucro R$ 808,50 

Encargos R$ 735,74 

Total R$ 3.699,24 

4 estações R$ 14.796,94 

 

Quadro 4.21 – Estimativa de cus-
tos para manutenção e campanha 
estação tipo FS 

Item Valor Unitário 

Diárias R$ 540,00 

Despesas R$ 600,00 

Equipe R$ 405,00 

Aluguel veículo R$ 300,00 

Manutenção veículo R$ 100,00 

Baterias R$ 350,00 

Análises laboratoriais 
de sedimentos R$ 495,00 

Lucro R$ 837,00 

Encargos R$ 761,67 

Total R$ 3.848,67 

3 estações R$ 11.546,01 

 

Quadro 4.22 – Estimativa de cus-
tos para manutenção e campanha 
estação tipo FSQ 

Item Valor Unitário 

Diárias R$ 540,00 

Despesas R$ 600,00 

Equipe R$ 405,00 

Aluguel veículo R$ 30,00 

Manutenção veículo R$ 100,00 

Baterias R$ 700,00 

Análises laboratoriais 
de sedimentos R$ 495,00 

Análises laboratoriais 
de qualidade da água R$ 400,00 

Lucro R$ 981,00 

Encargos R$ 892,71 

Total R$ 5.143,71 

6 estações R$ 30.862,26 

 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

186 

Quadro 4.23 – Estimativa de custos para campanha estação tipo Q 
Item Valor Unitário 

Diárias R$ 540,00 

Despesas R$ 600,00 

Equipe R$ 405,00 

Aluguel veículo R$ 30,00 

Manutenção veículo R$ 100,00 

Análises laboratoriais de qua-
lidade da água R$ 400,00 

Lucro R$ 624,90 

Encargos R$ 568,66 

Total R$ 3.276,56 

5 estações R$ 16.382,80 

 

O Quadro 4.24 apresenta o valor total trimestral e anual para os custos com manu-

tenção de estações de monitoramento e campanhas de campo. 

Quadro 4.24 – Estimativa de custos a manutenção e realização de campa-
nhas de campo nas estações de monitoramento 

Item Valor 

Manutenção estações tipo P R$ 39.199,16 

Manutenção e campanha estação tipo PF R$ 4.160,59 

Manutenção e campanha estação tipo PFSQ R$ 15.556,97 

Manutenção e campanha estação tipo F R$ 2.799,94 

Manutenção e campanha estação tipo FQ R$ 14.796,94 

Manutenção e campanha estação tipo FS R$ 11.546,01 

Manutenção e campanha estação tipo FSQ R$ 30.862,26 

Campanha estação tipo Q R$ 16.382,80 

Valor trimestral R$ 135.304,66 
Valor anual R$ 541.218,64 

 

A estimativa de custos para a consistência e análise de dados e construção ou atualiza-

ção de curvas-chave é apresentada no Quadro 4.25. 

Quadro 4.25 – Estimativa de custos a consistência e análise dos dados, cons-
trução ou atualização de curvas-chave 

Item 
Valor 

Unitário 
Nº de 

estações 
Total 

Consistência de dados pluviométricos R$ 150,00 17 R$ 2.550,00 

Consistência de dados fluviométricos, constru-
ção ou atualização de curva-chave R$ 300,00 17 R$ 5.100,00 

Consistência de dados hidrossedimentológicos 
construção ou atualização de curva-chave R$ 300,00 11 R$ 3.300,00 

Análise de dados de qualidade da água R$ 450,00 17 R$ 7.650,00 

  
Valor trimestral R$ 18.600,00 

  
Valor anual R$ 74.400,00 

  
Relatório anual R$ 4.500,00 

  
Lucro R$ 23.670,00 

  
Encargos R$ 21.539,70 

  
Total R$ 124.109,70 
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O Quadro 4.26 apresenta a estimativa total de custos do Programa de Rede de moni-

toramento de recursos hídricos. 

Quadro 4.26 – Estimativa total de custos do Programa de Rede de monito-
ramento de recursos hídricos 

Item Valor 

Instalação ou automatização de 14 estações pluviométricas R$ 1.010.149,14 

Instalação ou automatização de 12 estações fluviométricas R$ 952.011,06 

Manutenção e campanhas de campo (20 anos) R$ 10.824.372,80 

Consistência, análise e relatórios (20 anos) R$ 2.482.194,00 

Valor total em 20 anos R$ 15.268.727,00 

 

4.1.5.9 Relação com outros programas 

 Programa de Sistema de Informações 

4.1.6 PROGRAMA DE REDE DE ALERTA DE CHEIAS 

As enchentes são fenômenos que ocorrem quando o volume da água que atinge simul-

taneamente o leito de um curso de água é superior à capacidade de transporte de sua 

calha normal, também chamada de leito menor ou calha principal. Quando essa capa-

cidade de escoamento é superada acontece inundação das áreas ribeirinhas também 

denominadas como planícies de inundação ou leito maior do rio, como pode ser visto 

na Figura 4.6. 

 
Figura 4.6 – Representação de uma seção transversal de um rio 

As causas das inundações podem ser principalmente atmosféricas ou geotécnicas. 

Exemplos de causas atmosféricas são as chuvas intensas em pequenas bacias, precipi-

tações frontais em grandes bacias e ciclones extratropicais. Fatores geotécnicos podem 

ser deslizamentos, corrida de detritos, terremotos, rompimento de barragens etc.  
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As inundações geradas no espaço urbano, também chamadas de cheias urbanas, são 

originadas em dois processos que podem ocorrer simultaneamente ou isoladamente. 

Esses processos são agrupados como inundações ribeirinhas e inundações devido a 

urbanização.  

As inundações ribeirinhas são decorrência de um processo de origem atmosférica ou 

geotécnica, onde se verifica o escoamento do rio pela planície de inundação. Quando 

essas planícies são ocupadas pela população, geralmente ocorrem perdas materiais e 

humanas. 

As inundações devido ao processo de urbanização são oriundas de projetos e obras de 

drenagem inadequados, da obstrução da seção de escoamento com pontes, aterros, 

deposição de sedimentos e resíduos sólidos e ao aumento da impermeabilização da 

superfície, entre outros motivos. 

A Política Nacional de Defesa Civil (Brasil, 2007) classifica os problemas com as cheias 

como “Desastres Naturais Relacionados com o Incremento das Precipitações Hídricas e 

com as Inundações” e define que “as inundações são causadas pelo afluxo de grandes 

quantidades de água que, ao transbordarem dos leitos dos rios, lagos, canais e áreas 

represadas, invadem os terrenos adjacentes, provocando danos”.  

As inundações podem ser classificadas em função da magnitude e da evolução. Em 

função da magnitude, as inundações, através de dados comparativos de longo prazo, 

são classificadas em: 

 Inundações excepcionais;  

 Inundações de grande magnitude;  

 Inundações normais ou regulares;  

 Inundações de pequena magnitude.  

Em função da evolução, as inundações são classificadas em:  

 Enchentes ou inundações graduais;  

 Enxurradas ou inundações bruscas;  
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 Alagamentos;  

 Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. ” 

Uma das formas recomendadas pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) para 

gerenciar ou reduzir o impacto causado pelas inundações é a implantação de sistemas 

de alerta e previsão de cheias. Esta é considerada uma medida não estrutural que po-

de ser utilizada em conjunto com outras medidas, tais como, o planejamento do uso 

do solo, o uso de seguro para desincentivo da ocupação de áreas sujeitas à inundação. 

Assim, os sistemas de previsão e alerta de cheias propiciam um caminho bem estabe-

lecido para colaborar na redução do risco de perda de vidas e dotam as comunidades e 

os serviços de emergência de tempo para se prepararem para a inundação e proteger 

os bens materiais.  

A emissão de alerta de cheias por esses sistemas devem procurar responder as seguin-

tes questões: 

a) Qual o nível (cota) que será alcançado pela cheia e quando ocorrerá? 

b) Qual será a área inundada com a cheia alcançando a cota prevista? 

c) Quem será afetado pela inundação? 

d) Quais informações a população afetada pela inundação necessita para respon-

der efetivamente as consequências do evento previsto? 

e) Como a população afetada pela inundação pode receber as informações apro-

priadas? 

Minimamente, os sistemas de alerta e previsão de cheias são constituídos por: 

 Sistemas de monitoramento e transmissão das informações dos níveis e vazões 

dos rios e das precipitações na bacia; 

 Modelos de previsão de cheias; 

 Sistemas de disseminação dos alertas de cheias e;  

 Procedimentos de resposta a ocorrência de emergências.  
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Atualmente, os sistemas de previsão e alerta de cheias também estão sendo conside-

rados como parte de um centro que tem por objetivo responder a emergências de ori-

gem natural, tecnológicas e outros riscos. A Figura 4.7 ilustra de forma esquemática 

as atividades de um centro de resposta a emergências considerando somente cheias. 

 
Figura 4.7 – Esquema das atividades de um centro de respostas a emergên-

cias 

4.1.6.1 Descrição e localização (abrangência) 

O alerta de cheias se baseia no monitoramento meteorológico e hidrometeorológico e 

no conhecimento da dinâmica dos processos hidrológicos, o que permite acompanhar e 

projetar a evolução das ondas de cheias nas áreas sujeitas a inundações. Este serviço 

se encontra na interface entre o monitoramento hidrometeorológico e aquilo que a 

população ocupante de zonas de risco e a defesa civil necessitam.  

A informação gerada pelo alerta de cheias tem sua utilidade aumentada à medida que 

as populações potencialmente atingidas por cheias estiverem aptas a responder a esta 

informação. A capacitação e a organização para lidar com enchentes cabem aos órgãos 

de defesa civil e se materializam através do plano de defesa civil. 
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4.1.6.2 Objetivos e Justificativas 

O Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres (SMAD) é um projeto de implanta-

ção de monitoramento e alerta de desastres para a Defesa Civil e órgãos competentes 

na gestão de risco, além de monitoramento com vistas à gestão ambiental dos recur-

sos naturais. 

O estado do Rio Grande do Sul necessita ter um sistema de monitoramento que orien-

te sobre os eventos críticos, principalmente os de origem climática e meteorológica, 

que são responsáveis pela maior parte dos desastres no território gaúcho, como as 

inundações e estiagens. A possibilidade de prevenção a partir da previsão dos eventos 

extremos que podem causar desastres, ajuda a minimizar os impactos socioeconômi-

cos desses e apoia no planejamento público do Estado, auxiliando à gestão de risco e à 

gestão ambiental. 

Como verificado no Quadro 4.4 do Programa de Rede de monitoramento de Recursos 

Hídricos, existem apenas 5 estações telemétricas na bacia do Camaquã, sendo que três 

delas localizam-se no arroio Abranjo, evidenciando a má distribuição de informação na 

bacia. A complementação da rede fluviométrica na bacia poderá fornecer informações 

para a complementação do SMAD. 

4.1.6.3 Benefícios Esperados 

Com o incremento do número de estações espera-se a consolidação do SMAD no contexto 

da bacia do Camaquã. 

4.1.6.4 Atividades / Escopo de serviços 

Para a implantação do Sistema de Alerta de Cheias é necessário que sejam realizadas 

as etapas de trabalho a seguir enunciadas. Observar que boa parte delas se aplica a 

todo o estado, embora o interesse da proposta se centre na bacia do Camaquã: 

a) Montagem de um banco de dados de cheias. 

Levantamento de informações sobre eventos hidrológicos críticos, para compor um 

banco de dados de cheias, envolvendo: datas e períodos de ocorrência de cheias, tipo 

e classificação das cheias, munícipios frequentemente atingidos; estações e dados hi-

drológicos existentes na bacia e levantados e medidos durante o evento de cheias (co-

tas, vazões, precipitações, marcas de cheias etc.); registros fotográficos e videográfi-
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cos das cheias ocorridas; informações sobre perdas humanas e materiais sobre a ocor-

rência de cheias e relatórios sobre os fenômenos meteorológicos associados ao evento 

de cheias na bacia. 

b) Consistência dos dados pluviométricos e fluviométricos 

Realizar a análise de consistência dos dados pluviométricos e fluviométricos seguindo 

os métodos preconizados na literatura. O objetivo é montar as séries históricas consis-

tidas de precipitação, cotas, vazões e dos perfis das seções transversais. 

c) Definição dos municípios que serão atendidos pelo sistema de alerta hidrológico 

Nesta etapa serão levantadas as características físicas das áreas de drenagem até o 

munícipio que permitam calcular o respectivo tempo de concentração e o tempo de 

viagem da onda de cheia entre as estações fluviométricas. Estas informações, em con-

junto com os dados da rede hidrometeorológica existente, possibilita a estimativa do 

tempo de antecedência da previsão. Caso o tempo de antecedência da previsão permi-

ta ação dos órgãos de defesa civil, o município é selecionado. 

d) Avaliação da rede hidrometeorológica existente. 

O objetivo desta etapa é montar uma a rede hidrometeorológica que permita a realiza-

ção das previsões de vazões ou cotas com antecedências viáveis e precisão razoável, 

definindo, se necessário, novos locais de instalação de estações e a telemetrização da 

rede.  

e) Elaboração de Termo de Referência e processamento das aquisições dos equipa-

mentos telemétricos 

Definir os tipos de equipamentos telemétricos, incluindo o tipo de sistema de transmis-

são de dados, para elaborar o termo de referência e acompanhar o processo de aquisi-

ção das estações que irão compor o Sistema de Alerta Hidrológico. 

f) Instalação das estações telemétricas  

Instalar, de acordo com as recomendações da ANA e do fabricante, os equipamentos 

para coleta de dados telemétricos nos locais definidos no item d.  

g) Definição do Modelo de Previsão Hidrológica 
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A partir das características fisiografias da bacia será definido um método de previsão 

de vazões em tempo real. Uma descrição detalhada das metodologias existentes pode 

ser encontrada em Tucci (1998).  

h) Desenvolver um sistema computacional para recebimento online dos dados. 

O sistema deverá, em linhas gerais, permitir o recebimento e organização em banco de 

dados dos dados das estações telemétricas ou inseridos manualmente, a avaliação 

preliminar da qualidade do dado, o preenchimento de falhas, a previsão de vazões e 

cotas, a geração do boletim de divulgação. O sistema de alerta deve funcionar em uma 

Sede com estrutura e equipe responsável pela Operação/Manutenção do Sistema. 

i) Treinamento do pessoal envolvido no sistema e Articulação com a Defesa Civil local.  

Esta etapa está relacionada a montagem e treinamento da equipe que irá trabalhar nos 

plantões do alerta. Realização de cursos específicos para os técnicos de nível superior, 

responsáveis pelo alerta. Bem como articulação com a Defesa Civil local para interpre-

tação dos boletins e ações de divulgação.  

j) Operação do Sistema de Alerta Hidrológico. 

Nesta etapa deve se estabelecer os procedimentos de operação do sistema, por exem-

plo, a frequência de aquisição de dados nas condições normais, de alerta e inundação; 

a frequência de divulgação dos boletins de monitoramento e alerta; definição dos crité-

rios para deslocamento das equipes de campo para medição de cheias; responsabilida-

des etc. 

k) Mapeamento de áreas inundáveis 

Realizar estudos que permitam definir as áreas inundáveis dos municípios associadas a 

diferentes cotas das estações fluviométricas, bem como a vários tempos de retorno. 

Além disso, para cada cota gerar o mapa de profundidade da inundação (já previsto no 

Programa de Zoneamento de Áreas Inundáveis da Ação D1. 

l) Avaliar o funcionamento do sistema de alerta 

Ao final da operação do sistema de alerta hidrológico, verificar se todos os componen-

tes, da aquisição dos dados a divulgação do monitoramento e alerta, abarcando tanto 
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questões técnicas como administrativas, funcionaram adequadamente. Também de-

vem ser propostas, em função dessa avaliação, melhorias no sistema. 

4.1.6.5 Atores envolvidos 

 Comitê de Bacia do Camaquã; 

 Departamento de Recursos Hídricos (DRH); 

4.1.6.6 Responsáveis pela execução e fiscalização 

O responsável pela execução será uma empresa contrata para instalação sob fiscaliza-

ção do DRH. 

4.1.6.7 Parcerias institucionais 

 CEMADEN: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais; 

 Defesa Civil RS 

4.1.6.8 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010 - Dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Defesa Civil – SINDEC; 

 Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 - Institui a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil – PNPDEC; 

 Decreto nº 51.547, de 3 de junho de 2014 (RS) - Dispõe sobre o Sistema Esta-

dual de Proteção e Defesa Civil. 

4.1.6.9 Estimativa de Custos 

Para a modelagem das cheias, mapeamento de áreas inundáveis e implementação de 

um Sistema de Alerta Hidrológico, deve ser contratada uma equipe especializada, que 

será responsável pela realização de estudos hidrológicos, calibração de modelo de es-

coamento e definição das áreas inundadas para diferentes tempos de retorno. Este 

estudo pode ser realizado em 12 meses, a um custo estimado de R$900.000,00. 
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4.2 AÇÃO T2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Esta ação está organizada em um Programa de Educação Ambiental – PEA contempla 

o desenvolvimento de ações de educação ambiental voltadas aos recursos hídricos no 

âmbito do Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã. 

4.2.1 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO (ABRANGÊNCIA) 

A Educação Ambiental surge como política pública no Brasil com o estabelecimento da Políti-

ca Nacional de Meio Ambiente - PNMA (Lei Federal nº 6.938/1981), no contexto da Confe-

rência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi (1977), que destacou o proces-

so educativo como dinâmico, integrativo, permanente e transformador, justamente porque 

possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades de forma participativa. Desde então, 

outros marcos legais foram estabelecidos (MMA, 2014), dentre os quais estão a Política Na-

cional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei Federal nº 9.795/1999 e a Política 

Estadual de Educação Ambiental (PEEA), estabelecida pela Lei Estadual nº 13.597/2010. 

De acordo com a Lei Federal nº 9.795/1999 e a Lei Estadual nº 13.597/2010, entende-

se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletivida-

de constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade e, ainda, habilidades voltadas para a 

participação responsável em Gestão Integrada de Recursos Hídricos - GIRH, conforme 

a Resolução CNRH nº 98/2009. 

Tendo em vista que a água é um elemento fundamental na manutenção da vida em todas 

as suas formas, a educação ambiental deverá ser efetuada de modo integrado com a 

GIRH, em consonância com a PNEA e a PEEA, envolvendo e capacitando diferentes atores 

sociais para atuarem nos processos decisórios relativos ao planejamento e gestão dos re-

cursos hídricos, tendo o Comitê de Bacia o compromisso de desenvolver e apoiar iniciati-

vas em educação ambiental (Resolução CNRH nº 5/2000, inciso VI do artigo 7º). 

A GIRH baseia-se no princípio de que os recursos hídricos são limitados e os seus usos são 

interdependentes. A GIRH corresponde a gestão em que todos os usos da água são conside-

rados interdependentes, sob o enfoque ecossistêmico e da sustentabilidade (Art. 2º, inciso I, 

Resolução CNRH nº 98/2009). 
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A GIRH não pode ser vista como um fim, mas sim como um meio para atingir três objetivos 

estratégicos, a saber: 

 Eficiência na utilização dos recursos hídricos; 

 Equidade na alocação dos recursos hídricos entre os diferentes grupos socioeconó-

micos (ver análise das partes interessadas; e 

 Sustentabilidade ambiental, para proteger os recursos hídricos e os ecossiste-

mas associados. 

Desta forma, Programas de Educação Ambiental em GIRH são processos de ensino-

aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento de capacidades, de indivíduos e gru-

pos sociais com vistas à participação e o controle social, na gestão dos recursos hídricos e na 

implementação das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. 

Neste contexto, este PEA proposto no âmbito do Plano da Bacia Hidrográfica do Cama-

quã foi elaborado em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Educação 

Ambiental e de Recursos Hídricos, consistindo na execução, de modo transversal, inte-

grado, contínuo e permanente, de atividades de educação ambiental voltadas à temá-

tica recursos hídricos, por meio do apoio a projetos de educação ambiental existentes 

e do desenvolvimento de capacitações de agentes e multiplicadores ambientais, de 

membros do Comitê de Bacia, dos atores estratégicos na implantação dos Programas 

do Plano de Ações da bacia hidrográfica, de usuários da água e da sociedade em geral, 

abrangendo todos os municípios inseridos integralmente e parcialmente na bacia do 

Camaquã, assumindo um importante papel de mecanismo apoiador, difusor e multipli-

cador das práticas de educação ambiental já realizadas na bacia, cujas ações visam 

ampliar o engajamento da participação social na implementação das políticas públicas 

de gestão das águas e, sobretudo, no aprimoramento da educação ambiental propria-

mente dita. 

Ressalta-se que as ações educativas direcionadas ao público-alvo rural serão engloba-

das pelo Programa de Capacitação no Meio Rural Voltado à Adoção de Boas Práticas de 

Conservação de Solo e Água. 
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4.2.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O PEA da Bacia Hidrográfica do Camaquã, com enfoque na gestão integrada dos recur-

sos hídricos, possui como objetivo geral contribuir com a educação ambiental direcio-

nada aos recursos hídricos, com o propósito de incentivar o engajamento e a sensibili-

zação e conscientização de toda a sociedade para a conservação e a preservação da 

qualidade e da quantidade das águas da bacia hidrográfica e para o uso sustentável da 

água, de modo a harmonizar os seus usos múltiplos e competitivos, bem como efetuar 

o desenvolvimento de capacidades para a gestão, de modo a empoderar os atores que 

participam dos processos de tomada de decisão, em consonância com as Políticas Am-

biental e de Recursos Hídricos, nos âmbitos federal e estadual. 

Dentre os objetivos específicos do PEA estão: 

 Incentivar e promover o resgate e a construção de valores voltados à adoção de 

um modelo de desenvolvimento que respeite as culturas locais e a capacidade de 

suporte dos ecossistemas e o desenvolvimento de habilidades, atitudes e compor-

tamentos sociais ecologicamente saudáveis, com foco nos recursos hídricos, e 

ainda, habilidades voltadas para a participação responsável em GIRH; 

 Sensibilizar e estimular a participação e o envolvimento da sociedade da bacia pa-

ra a gestão integrada dos recursos hídricos, para o conhecimento e compreensão 

do Plano de Bacia do Camaquã e para o apoio às ações do mesmo, com vistas ao 

cumprimento e alcance dos objetivos e metas estabelecidas; 

 Estimular e fortalecer uma consciência crítica e cidadã no que tange à problemáti-

ca socioambiental e a necessidade de conservação e preservação ambiental, em 

especial, dos recursos hídricos, de modo que provoque mudanças de atitudes, 

para que a sociedade da bacia haja, individual e coletivamente, na solução dos 

problemas relativos aos recursos hídricos; 

 Garantir a democratização das informações em recursos hídricos; 

 Desenvolver atividades de educação ambiental, de forma sistematizada, contínua 

e permanente, envolvendo órgãos públicos, usuários da água e a sociedade civil; 

 Ampliar as atividades de educação ambiental realizadas, de modo a abranger toda 

a Bacia Hidrográfica do Camaquã; 
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 Promover a capacitação continuada de agentes e multiplicadores, com o propósito 

de contribuir com a formação crítica dos mesmos para a atuação na gestão 

dos recursos hídricos e para a difusão e o desenvolvimento de atividades de Edu-

cação Ambiental, orientadas para a construção de conhecimentos, desenvolvimen-

to de valores e de atitudes políticas com vistas à cidadania relacionadas com as 

questões ambientais e, em especial, aos recursos hídricos da bacia; 

 Promover a capacitação continuada do Comitê do Camaquã, de modo a propor-

cionar o empoderamento dos atores estratégicos e construir o senso crítico, 

para intervirem, de modo qualificado, nos processos decisórios no planejamen-

to e na gestão dos recursos hídricos; 

 Identificar, apoiar, qualificar e potencializar projetos de educação ambiental exis-

tentes na bacia hidrográfica, com vistas à participação ativa, individual e coleti-

va, permanente e responsável, na proteção do meio ambiente e, em especial, 

dos recursos hídricos da bacia; 

 Produzir materiais educativos sobre a temática recursos hídricos, para apoio às 

capacitações e atividades a serem realizadas; 

 Estimular a cooperação entre os municípios, com vista a reforçar o sentimento de 

pertencimento à bacia hidrográfica; 

 Promover a articulação e incentivar parcerias com instituições governamentais e 

não governamentais, envolvendo diferentes segmentos com atuação na bacia do 

Camaquã, oportunizando ações integradas de meio ambiente, recursos hídricos e 

educação ambiental, capazes de contribuir com a melhoria da qualidade e quanti-

dade das águas; e 

 Buscar a obtenção de recursos financeiros para a implementação das ações e ati-

vidades do PEA. 

Considerado o fato de que a água é um elemento fundamental na manutenção da vida 

em todas as suas formas e um recurso natural limitado, o desenvolvimento de Progra-

mas de Educação Ambiental aplicado aos recursos hídricos é uma forma de proporcio-

nar, entre outros fatores, a construção de valores e a aquisição de conhecimentos, 

atitudes e habilidades voltadas para a participação responsável na gestão integrada 
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dos recursos hídricos, buscando estimular e fortalecer uma consciência crítica e cidadã, 

alertando para a necessidade de proteção, conservação e uso sustentável da água co-

mo base da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente. 

A Educação Ambiental é um dos instrumentos fundamentais da gestão ambiental e dos 

recursos hídricos, sendo uma das principais portas de entrada da problemática socioambi-

ental no contexto da Política, do Sistema e da gestão integrada dos recursos hídricos, con-

tribuindo para transcender às eventuais tendências setorialistas e corporativas existentes. 

A Educação Ambiental tem um papel fundamental a desempenhar, por exemplo, na 

tradução dos conteúdos técnicos para linguagens de amplo alcance e apropriação ci-

dadã, no diálogo entre diferentes saberes, na análise crítica da realidade, no estímulo à 

mobilização e participação social nos processos de formulação e elaboração das políti-

cas públicas de recursos hídricos, na sensibilização e promoção do respeito às diversi-

dades humanas, no comprometimento ético e político, no aperfeiçoamento dos meca-

nismos de prestação de contas pelo poder público, na promoção do controle social e 

no monitoramento dos processos de gestão pela sociedade, conforme descrito em 

MMA et. al. (2009). 

No âmbito nacional, o Governo Federal criou o Programa Nacional de Educação Ambi-

ental (ProNEA), tendo como principais diretrizes: a transversalidade e interdisciplinari-

dade, a descentralização espacial e institucional, a sustentabilidade socioambiental, a 

democracia e participação social, o aperfeiçoamento e fortalecimento dos sistemas de 

ensino, meio ambiente e outros que tenham interface com a educação ambiental. Da 

mesma forma, este PEA também foi elaborado consideradas tais diretrizes, assim como 

buscará a efetivação das políticas voltadas à educação ambiental e à melhoria da qua-

lidade dos recursos hídricos. 

Para a efetividade das ações de gerenciamento dos recursos hídricos e o alcance dos 

objetivos e metas estabelecidas no Plano de Ações, a educação ambiental também 

desempenha papel fundamental, a partir da conscientização e da participação cidadã 

da sociedade da bacia, por meio da utilização de mecanismos e ações educativas capa-

zes de promover a disseminação do conhecimento sobre meio ambiente integrado e 

direcionado aos recursos hídricos, com vistas à manutenção do meio ambiente ecologi-

camente equilibrado e para a disponibilidade de água em quantidade e qualidade ade-

quadas aos seus múltiplos e competitivos usos. 
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A implementação do PEA no âmbito do Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã é um 

instrumento que visa também a ampliação dos públicos-alvo e das atividades de edu-

cação ambiental já realizadas na bacia, de forma individual e desarticulada das demais, 

sendo um Programa mais abrangente, por meio da implementação de campanhas de 

mais longo alcance, maior efetividade e durabilidade, bem como capaz de formar mul-

tiplicadores das ideias de desenvolvimento sustentável atrelado aos cuidados com os 

mananciais da bacia e, ainda, capaz de articular ações individuais em escala regional, 

considerada a área de abrangência a bacia hidrográfica, conforme estimulado tanto pe-

las Políticas de Recursos Hídricos, quanto pela Política de Educação Ambiental. A im-

portância da bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento advém da sua 

capacidade de distinguir diversos objetivos, tais como o desenvolvimento econômico, a 

equidade social, econômica e ambiental e, a sustentabilidade ambiental, ampliando sua 

visão apenas territorial passando a ser um espaço em que as relações físicas e huma-

nas podem ser interpretadas. 

Neste sentido, as diretrizes do PEA, apontam para a importância e a necessidade de 

uma atuação articulada, garantindo que os projetos desenvolvidos nos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã possam atingir e manter resultados cada vez mais po-

tencializados. 

4.2.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Com a implementação do PEA na bacia do Camaquã, almeja-se como benefício a pro-

moção continuada e permanente de ações de educação ambiental voltada aos recursos 

hídricos, por meio do apoio a projetos existentes e o desenvolvimento de capacitações 

a promotores de educação ambiental e de usuários da água, instituições e sociedade, 

representados pelo Comitê, atores estratégicos na implantação do Plano de Bacia e da 

comunidade em geral, para a atuação na gestão dos recursos hídricos, e ainda, o in-

centivo à mobilização e a participação social na implementação do Plano de Ações da 

bacia hidrográfica, refletindo no comprometimento com o uso racional dos recursos 

hídricos, tendo usuários conscientes e cidadãos preocupados com a sustentabilidade 

ambiental e com a gestão integrada dos recursos hídricos, resultando na melhoria da 

qualidade e na quantidade das águas disponíveis na bacia. 
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4.2.4 ATIVIDADES / ESCOPO DE SERVIÇOS 

As atividades necessárias à implantação do PEA serão distribuídas em duas ações, a 

saber: 

4.2.4.1 Educação Ambiental Direcionada aos Recursos Hídricos 

O PEA priorizará agentes e multiplicadores de educação ambiental como público-alvo, 

tendo em vista que diversas ações do Plano demandam atividades educativas e de 

sensibilização como ponto de partida. Desta forma, dentre o público-alvo do PEA esta-

rão: 

 Representantes das Secretarias Municipais de Educação e das Secretarias e 

Conselhos de Meio Ambiente, dos municípios integrantes da Bacia Hidrográfica 

do Camaquã; 

 Instituições governamentais e não governamentais com atuação na bacia identifica-

das como responsáveis ou intervenientes nas ações do Plano (atores estratégicos); e 

 Instituições governamentais e não governamentais com Projetos ou ações de 

educação ambiental em execução ou já realizadas; e 

 Professores da Rede de Ensino: como público-alvo na formação continuada de 

multiplicadores voltados à temática recursos hídricos e como disseminadores do 

conhecimento. 

Na interação com os agentes e multiplicadores de educação ambiental na bacia deverá 

ser buscada a ampliação das atividades para a bacia hidrográfica e a articulação e, 

sobretudo, ferramentas para multiplicar ações na rede escolar e na sociedade. Desta 

forma, para a implementação do PEA, será necessária a execução de atividades como 

o detalhamento do PEA com Plano de Cursos, a captação de recursos, o estabeleci-

mento de parcerias, a definição de agenda de reuniões e de capacitações, a identifica-

ção e seleção de grupos/projetos, o apoio técnico ao desenvolvimento de Projetos de 

Educação Ambiental, a produção de materiais didáticos e de apoio, a promoção de 

Seminários Regionais de Educação Ambiental Direcionada aos Recursos Hídricos, o 

acompanhamento, supervisão e avaliação das ações do PEA e revisões periódicas do 

PEA, conforme segue: 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

202 

 Detalhamento do PEA com Plano de Cursos: onde deverão estar detalhadas as es-

tratégias e as diretrizes a serem adotadas, as atividades a serem realizadas, o cro-

nograma e o Plano de Cursos para as capacitações do público-alvo; 

 Captação de Recursos: para a implementação e a sustentação financeira das ações 

do PEA, devendo ser buscadas diferentes fontes de recursos, tanto nacionais como 

internacionais, dentre a iniciativa privada, fundações, fundos e organismos, tanto na-

cionais quanto internacionais, para o sucesso do PEA; 

 Estabelecimento de Parcerias: consiste na identificação e no estabelecimento de par-

cerias com instituições para a implementação das atividades do PEA; 

 Definição de agenda de reuniões e de capacitações: deverá ser definida agenda 

permanente de reuniões com os agentes e multiplicadores de Educação Ambiental, 

bem como de capacitações, com o objetivo de constituir um canal permanente de 

diálogo com os agentes ambientais e com vistas à preparação dos agentes para a 

disseminação do conhecimento voltado aos recursos hídricos da bacia; 

 Identificação e seleção de grupos sociais/projetos: deverão ser identificados e seleci-

onados os grupos sociais/projetos que serão priorizados no PEA (Rede de Ensino 

pública e privada, pescadores/comunidades ribeirinhas, etc. e Projetos de educação 

ambiental na bacia, em execução ou realizados), com base nos resultados da ativi-

dade anterior, considerado o diálogo com os agentes e multiplicadores ambientais; 

 Apoio técnico ao desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental: considerados 

aqueles identificados e selecionados na atividade anterior, deverão ser fomentados e 

fortalecidos, por meio de apoio técnico, com vistas a captação de recursos, disponibi-

lização de materiais de apoio e sua articulação com as demais ações do Plano; 

 Produção de materiais didáticos e de apoio: a serem utilizados como ferramenta au-

xiliar na disseminação do conhecimento para a compreensão crítica dos assuntos a 

serem abordados relacionados aos recursos hídricos, considerados os objetivos a se-

rem alcançados; princípios pedagógicos; linguagem acessível; estrutura; formato; ar-

ticulação forma-conteúdo; e atividades de avaliação; 

 Promoção de Seminários Regionais de Educação Ambiental Direcionada aos Recur-

sos Hídricos: eventos voltados para o tema recursos hídricos como importante opor-
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tunidade para debate da educação ambiental e dos recursos hídricos e pactuar dire-

trizes para sua regionalização e articulação; 

 Acompanhamento, Supervisão e Avaliação das Ações do PEA: consiste no acompa-

nhamento permanente e sistemático das atividades do PEA e a avaliação dos resul-

tados, com a emissão de Relatórios periódicos; e 

 Revisões Periódicas do PEA: para possibilitar o aperfeiçoamento constante do 

PEA, por meio de revisões periódicas do mesmo, onde deverão ser refeitas par-

cerias institucionais que asseguram financeiramente a execução do PEA e das 

capacitações dos agentes promotores da educação ambiental e efetuados redi-

recionamentos identificados como necessários. 

Nas capacitações a serem realizadas e como conteúdos dos materiais de apoio a serem 

confeccionados e distribuídos, poderão ser abordados os seguintes temas, dentre ou-

tros a serem definidos posteriormente: 

 Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos; 

 Plano de Bacia do Camaquã; 

 Saneamento Ambiental; 

 Boas Práticas e Uso Eficiente da Água; 

 Controle de Cargas Poluidoras; e 

 Aproveitamento das Águas Pluviais. 

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) conduz um projeto de extensão universitária 

para formação de educadores ambientais denominado “Da utopia à realidade”. Segundo o 

website da Universidade, inicialmente o curso foi direcionado aos professores de escolas de 

ensino médio e fundamental da região de Caçapava do Sul/RS e foi desenvolvido em dois 

módulos: um teórico, iniciado em 2012, e outro prático que ocorreu em 2013. Já nas duas 

edições posteriores, nos municípios de Lavras do Sul e Cristal, optou-se por executar apenas 

o módulo teórico e, por solicitação das prefeituras, se ampliou as vagas para seus funcioná-

rios, principalmente oriundos das secretarias de meio ambiente. O objetivo do projeto é sen-

sibilizar os participantes para uma visão ambiental que produza mudanças permanentes na 
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forma de ser e agir, estimulando-os principalmente a efetivação de projetos ambientais e à 

formação de uma rede que fortaleça as ações de educação ambiental nos municípios. Os 

módulos teóricos são desenvolvidos com auxílio da plataforma moodle, onde se proporciona 

o embasamento teórico e, por meio dos encontros presenciais, aprofunda-se o conteúdo 

através de palestras e oficinas, abordando os temas: legislação ambiental, energias renová-

veis e elaboração de projetos de EA. A proposta é provocar os educadores a formularem 

projetos ambientais baseados em sonhos coletivos e torná-los realidade, somando esforços 

através de ações conjuntas e trocas de experiências. 

4.2.4.2 Capacitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã 

A capacitação técnica é condição fundamental para alcançar os resultados esperados 

no planejamento e na gestão dos recursos hídricos. O Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Camaquã é integrante do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, como instância de 

gestão das águas da bacia, destinado a agir como o “parlamento das águas”, cujo de-

sempenho depende, em grande medida, de sua qualificação técnica e institucional. 

Neste contexto, a capacitação destes atores estratégicos torna-se a chave para que as 

ações do Plano de Bacia alcancem o efeito esperado, cujo êxito do Plano de Ações, 

está diretamente relacionado à participação e capacitação dos envolvidos. 

Para a implementação desta ação será necessária a execução de atividades de elabo-

ração do Plano de Cursos; produção de materiais didáticos e de apoio; capacitações do 

CBH-Camaquã; e acompanhamento, supervisão e avaliação, conforme segue: 

 Elaboração do Plano de Cursos: onde deverão estar contemplados o conteúdo pro-

gramático, a agenda de capacitações e as metodologias a serem empregadas, con-

forme acordado com o Comitê. Poderá ser elaborado mediante a contratação de 

consultoria externa/consultor especialista ou a formulação de arranjo que integralize 

os Programas de treinamento existentes promovidos pelo DRH/SEMA e ANA; 

 Produção de materiais didáticos e de apoio: a serem utilizados como ferramenta au-

xiliar na disseminação do conhecimento para a compreensão crítica dos assuntos a 

serem abordados, considerados os objetivos a serem alcançados; princípios pedagó-

gicos; linguagem acessível; estrutura; formato; articulação forma-conteúdo; e ativi-

dades de avaliação; 
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 Capacitações do CBH-Camaquã: deverão ser ministrados cursos com carga horária 

de 40 horas para cada temática, dirigidos aos membros do CBH-Camaquã, a serem 

realizados em cinco edições durante o horizonte de planejamento do Plano de Bacia 

(uma edição a cada quatro anos); 

 Acompanhamento, Supervisão e Avaliação: consiste no acompanhamento perma-

nente e sistemático das capacitações e a avaliação dos resultados, com a emissão de 

Relatórios periódicos. 

As capacitações do Comitê deverão abordar, no mínimo, os seguintes conteúdos: 

 Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos: Instrumentos de Planejamento 

e Gestão dos Recursos Hídricos e Dispositivos Legais Aplicáveis; Outorga do Direito 

de Uso dos Recursos Hídricos; Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento dos 

Corpos de Água; Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos; Agências de Águas; Pla-

nejamento, Manejo e Gestão de Bacias; Regimento Interno do CBH Camaquã; 

 Participação e Mobilização Social para a Gestão de Recursos Hídricos: Fundamentos, 

Metodologias e Trabalhos em Grupo; e 

 Plano de Investimentos do Plano de Bacia, Manual Operativo do Plano, Priorização 

dos Programas, Uso dos Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; Fontes e 

Captação de Recursos Financeiros. 

4.2.4.3 Comitê Mirim 

Ressalta-se ainda que, deverá ser avaliada pelo CBH-Camaquã a possibilidade de reati-

vação do Comitê Mirim da Bacia Hidrográfica do Camaquã, agora com nova denomina-

ção, de acordo com uma sugestão de uma das participantes desta experiência: Comitê 

Jovem da Bacia Hidrográfica do Camaquã, nos mesmos moldes do projeto de extensão 

comunitária da Unipampa denominado Projeto Comitê Mirim de Bacia Hidrográfica, 

cujo objetivo era fomentar a discussão da comunidade local e regional sobre as ques-

tões ambientais, na busca de sensibilizar jovens e adultos do ensino médio e séries 

finais do ensino fundamental sobre as questões ambientais e, a partir do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã, desenvolver ações de Educação Ambiental com enfo-

que na universalização dos direitos humanos e refletir sobre as políticas de gestão de 

recursos hídricos. 
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4.2.4.4 Expedição do Rio Camaquã 

Outra atividade do Comitê Camaquã que deverá ser continuada é o Projeto de expedi-

ção do Rio Camaquã, idealizado e coordenado pelo Professor Luiz Rogério da Silva, 

Representante da Associação Comunitária Renovação de Amaral Ferrador. Este evento 

é apoiado pelas Prefeituras Municipais de Amaral Ferrador e de Tapes, pela Câmara de 

Vereadores de Amaral Ferrador e pela EMATER de Amaral Ferrador. 

O evento consiste na descida de um trecho de cerca de 100 km do rio Camaquã em 

barcos, com o objetivo de verificar in loco as condições ambientais do rio. A expectati-

va é que este se torne um evento anual de conscientização da população. 

4.2.5 INDICADORES DE MONITORAMENTO/ DESEMPENHO 

O PEA prevê como uma de suas atividades estabelecer o acompanhamento, a supervi-

são e a avaliação das ações do programa, baseada na coleta sistemática e análise de 

como o mesmo evoluiu, buscando melhorar sua eficiência e eficácia, envolvendo os 

seguintes aspectos: 

 Estabelecer indicadores de eficiência e de eficácia; 

 Estabelecer a coleta e o armazenamento de informações, relacionando os indi-

cadores definidos; 

 Sistematizar e analisar as informações coletadas; e 

 Avaliar se os objetivos e as metas do PEA estão sendo atingidos, o progresso 

do mesmo em relação ao previsto e o realizado e análises periódicas do crono-

grama financeiro; 

 Avaliar a eficácia da estratégia proposta e o uso eficiente dos recursos, bem 

como a necessidade de mudanças a serem realizadas; e 

 Repassar as informações ao gerenciamento do Plano, por intermédio da elabo-

ração de Relatórios periódicos, contendo, no mínimo, as atividades realizadas, 

a aplicação de questionários de pesquisa de opinião pública dirigidos aos parti-

cipantes dos eventos, registros fotográficos e audiovisuais, atas de reuniões e 

listas de presença, as avaliações de eficiência e eficácia, bem como medidas a 

serem adotadas, no caso de evidenciada a necessidade de mudanças. 
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A avaliação da eficácia e da efetividade da implementação deste programa poderá ser 

efetuada a partir da análise dos seguintes indicadores preliminares: 

 Atendimento aos prazos estabelecidos para o detalhamento e revisões do PEA, pa-

ra a execução das atividades previstas e para a emissão dos relatórios periódicos; 

 Número de parcerias estabelecidas e parcerias refeitas; 

 Número de projetos apoiados; 

 Número de capacitações realizadas com os agentes e multiplicadores ambien-

tais e com o Comitê; 

 Número de participantes às capacitações efetuadas; 

 Número de materiais de apoio confeccionados e distribuídos; 

 Número de reuniões realizadas para as articulações com os municípios da ba-

cia, para a realização de parceiras e para a efetivação das atividades do PEA; 

 Recursos financeiros adquiridos para as atividades do PEA; e 

 Feedback das ações de educação ambiental realizadas pelos agentes e multipli-

cadores ambientais e por meio dos projetos apoiados. 

4.2.6 VALORES DE REFERÊNCIA (METAS) 

As metas do PEA são assim definidas: 

 Detalhamento do PEA com Plano de Cursos: até o final do primeiro ano após a apro-

vação do Plano de Bacia; 

 Captação de Recursos e Estabelecimento de Parcerias: realizadas de modo perma-

nente, com efetivação de parcerias e captação de recursos até o final do segundo 

ano após a finalização do Plano de bacia; 

 Definição de agenda de reuniões: até o final do segundo ano após a finalização do 

Plano de Bacia; 
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 Realização de capacitações dos agentes e multiplicadores ambientais: periódicas, 

conforme for definido no detalhamento do PEA, devendo ser realizadas anualmente, 

ainda no primeiro quadriênio do PEA; 

 Identificação e seleção de grupos sociais/projetos: até o final do primeiro quadriênio 

após a finalização do Plano de Bacia; 

 Produção de materiais didáticos e de apoio: no primeiro quadriênio após a fina-

lização do Plano de Bacia, sendo revisados e reeditados sempre que evidencia-

da a necessidade; 

 Promoção de Seminários Regionais de Educação Ambiental Direcionada aos Recur-

sos Hídricos: um a cada quadriênio; 

 Elaboração do Plano de Cursos para as capacitações do Comitê: até o final do pri-

meiro ano após a finalização do Plano de Bacia; 

 Capacitações do CBH-Camaquã: realização de cinco edições durante o horizonte de 

planejamento do Plano de Bacia, ou seja, uma edição a cada quatro anos; 

 Expedição do Rio Camaquã: realização anual do evento de descida de um trecho 

de cerca de 100 km do rio Camaquã em barcos; 

 Emissão de Relatórios periódicos do PEA: anualmente; e 

 Revisões Periódicas do PEA: a cada quadriênio, com as revisões do Plano de Bacia. 

4.2.7 ATORES ENVOLVIDOS 

A implementação do PEA envolve a participação de diversos atores, dentre os quais estão: 

 CBH-Camaquã: caberá ao mesmo a execução do PEA, e ainda, de acordo com a 

Resolução CNRH nº 5/2000, em seu inciso VI, do Artigo 7°, caberá ao Comitê 

desenvolver e apoiar iniciativas em educação ambiental, em consonância com a 

PNEA. Quando implantada a Agência, a mesma poderá assumir o papel na exe-

cução do PEA. No caso específico das capacitações do Comitê, o mesmo será 

também o público-alvo do PEA; 

 DRH/SEMA: como agente fiscalizador da execução do PEA; 
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 Secretariais Estadual de Meio Ambiente e de Educação, por intermédio do Ór-

gão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental, da Comissão Interinsti-

tucional de Educação Ambiental do Rio Grande do Sul (CIEA/RS) e da Assesso-

ria de Educação Ambiental da SEMA (ASSEA/SEMA); 

 Prefeituras Municipais, por meio das Secretarias Municipais de Educação e das 

Secretarias e Conselhos Municipais de Meio Ambiente; 

 Atores Estratégicos na implantação dos Programas do Plano de Ações: como apoia-

dores e, ainda, como público-alvo, no caso das capacitações a serem executadas; 

 Instituições governamentais e não governamentais com Projetos de educação 

ambiental na bacia, em execução ou realizados, e professores da Rede de Ensi-

no: como público-alvo na formação continuada de multiplicadores voltados à 

temática recursos hídricos e como disseminadores do conhecimento; 

 Rede de Ensino (pública e privada), pescadores/comunidades ribeirinhas e soci-

edade em geral dos municípios da bacia: como público-alvo, receptores do co-

nhecimento disseminado pelos agentes e multiplicadores, relativo à educação 

ambiental direcionada para os recursos hídricos; 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: como parceiros, na execução das atividades 

específicas de educação ambiental; 

 ONGs voltadas às questões ambientais e de educação com atuação na bacia: 

no apoio estratégico e social na implementação do PEA; 

 Operadoras de saneamento, outras instituições, associações e entidades locais: 

como parceiras nas atividades de educação ambiental e no apoio à divulgação; e 

 FRH/RS: principal agente financeiro do PEA, devendo o CBH-Camaquã, como 

forma de atender ou ampliar as atividades previstas, captar recursos também 

em outros fundos nacionais e interacionais, bem como na iniciativa privada lo-

cal e regional. 
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4.2.8 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 Execução: caberá ao CBH-Camaquã a execução do PEA, e ainda, desenvolver e 

apoiar iniciativas em educação ambiental. Quando implantada a Agência, a 

mesma poderá assumir o papel na execução do PEA; e 

 Fiscalização: caberá ao DRH, como órgão gestor dos recursos hídricos e res-

ponsável pela implantação do Plano, na inexistência da Agência. 

4.2.9 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

Deverão ser efetuadas parcerias com instituições governamentais e não governamentais, 

de modo que o Comitê apoie Projetos de educação ambiental, em execução ou realizados 

na bacia. Deverão ainda ser efetuadas parcerias com instituições de ensino e pesquisa, 

ONGs, operadoras de saneamento, outras instituições, associações e entidades locais, para 

a execução das atividades de educação ambiental, no apoio à divulgação e para o apoio 

estratégico e social na implementação do PEA, além da captação de recursos. 

4.2.10 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEGAIS E NORMATIVOS 

O PEA foi concebido a partir dos princípios, fundamentos e diretrizes contidas nas Polí-

ticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999 e Lei Es-

tadual nº 13.597/2010), nas Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (Lei 

Federal nº 9.433/1997 e Lei Estadual n° 10.350/1994) e complementados pela Resolu-

ção CNRH nº 98/2009, as quais deverão nortear a criação, implementação e manuten-

ção de programas de educação ambiental para a Gestão Integrada de Recursos Hídri-

cos - GIRH. 

De acordo com o Art. 4º, da Lei Federal nº 9.795/1999, são princípios básicos da edu-

cação ambiental: 

I - O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependên-

cia entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabili-

dade; 

III - O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 
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IV - A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - A garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - A permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

VIII - O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

Já os objetivos fundamentais da educação ambiental são definidos no Art. 5º da Lei 

Federal nº 9.795/1999, a saber: 

I - O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múl-

tiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, polí-

ticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II - A garantia de democratização das informações ambientais; 

III - O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

IV - O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na pre-

servação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambi-

ental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e ma-

crorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça soci-

al, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento E o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade. 

A Política Estadual de Educação Ambiental estabelece, de acordo com o Art. 23, que deve-

rão ser criados, mantidos e implementados, programas de educação ambiental integrados, 
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previsto no inciso II, com a gestão de recursos hídricos, em consonância com a Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA. No § 2º, do inciso II do Art. 28 define que as 

escolas próximas a mananciais hídricos, como arroios, rios, áreas úmidas, lagoas, lagos e 

lagunas, bem como de áreas de recarga de aquíferos, deverão contemplar em seus traba-

lhos pedagógicos a proteção, a defesa e a recuperação destes corpos hídricos, em parceria 

com municípios, comitês de bacia, organizações não governamentais e outros. Já o Art. 

31, inciso I, contempla que todas as escolas deverão incorporar em seus currículos a te-

mática conservação do solo, recursos hídricos, flora e fauna. 

Quanto à Lei Federal nº 9.433/1997, especificamente em relação ao PEA, deverá ser 

observado principalmente o Art. 3º, que estabelece como diretrizes gerais de ação pa-

ra implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a integração da gestão de 

recursos hídricos com a gestão ambiental (inciso III) e a gestão dos recursos hídricos 

deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e 

das comunidades (inciso VI). A descentralização e o gerenciamento dos recursos hídri-

cos integrado ao gerenciamento ambiental também estão estabelecidos como diretrizes 

da Política Estadual dos Recursos Hídricos, conforme o Art. 4º, incisos I e IV da Lei 

Estadual nº 10.350/1994, que estabelece ainda, no seu Art. 40, inciso I, que a implan-

tação da cobrança pelo uso da água será feita de forma gradativa, atendido o desen-

volvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade econômica, social, 

cultural e ambiental da utilização racional e proteção da água, com ênfase para a edu-

cação ambiental. 

Quanto aos princípios, fundamentos e diretrizes para a criação, implementação e ma-

nutenção de programas de educação ambiental na GIRH, o Art. 3º da Resolução CNRH 

nº 98/2009 dispõe, além dos oito princípios básicos da educação ambiental estabeleci-

dos no Art. 4º, da Lei Federal nº 9.795/1999, a saber: 

... (Lei nº 9.795/1999, artigo 4º, incisos I a VIII); 

IX - A promoção de uma educação crítica, participativa e emancipatória; 

X - A água como um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico (Lei nº 9.433/1997, artigo 1º, incisos I e II); 

XI - A bacia hidrográfica (Lei nº 9.433, de 1997, artigo 1o, inciso V) e a região hidro-

gráfica (Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003), que compreende uma 
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bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características natu-

rais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, como unidades de planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos; 

XII - A gestão dos recursos hídricos descentralizada e com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades (Lei nº 9.433/1997, artigo 1º, inciso VI); 

XIII - A proteção, a conservação e o uso sustentável da água como base da vida, do 

desenvolvimento e do meio ambiente; 

XIV - A valorização do papel da mulher e do homem, respeitando a equidade de gêne-

ro, no planejamento, nos processos decisórios e na gestão dos recursos hídricos; 

XV - A transversalidade e a sinergia das ações em educação ambiental, desenvolvimen-

to de capacidades, mobilização social e comunicação em GIRH; e 

XVI - A transparência e a acessibilidade na comunicação de informações em recursos 

hídricos (Lei nº 10.650/2003). 

A Resolução CNRH nº 98/2009 estabelece ainda, em seu Art. 7º, que os programas de 

educação ambiental dirigidos à GIRH devem buscar a integração entre os entes res-

ponsáveis pela implementação das Políticas de Meio Ambiente, Educação Ambiental e 

de Recursos Hídricos. Desta forma, é de suma importância a atuação articuladora do 

Comitê de Bacia, buscando envolver os atores estratégicos na implementação do PEA. 

Deverá ser observada ainda a Resolução CNRH nº 5/2000, em seu inciso VI, do Artigo 

7°, o qual estabelece que cabe aos Comitês de Bacia Hidrográfica desenvolver e apoiar 

iniciativas em educação ambiental, em consonância com a PNEA. 

Por fim, assim como a Resolução CNRH nº 145/2012, em seu Art. 6º, § 2º, estabelece 

que estratégias de Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social serão em-

pregadas, de forma a contribuir com o Plano de Recursos Hídricos, tanto na etapa de 

elaboração quanto na sua implantação. 
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4.2.11 DURAÇÃO E CRONOGRAMA 

A implementação do PEA deverá iniciar no primeiro ano a partir da aprovação do Plano 

de Bacia e ter caráter contínuo e permanente, de acordo com as atividades e os prazos 

propostos descritos em continuidade e especializados no cronograma do Quadro 4.27. 

 Detalhamento do PEA com Plano de Cursos: até o final do primeiro ano após a apro-

vação do Plano de Bacia; 

 Captação de Recursos e Estabelecimento de Parcerias: realizadas de modo perma-

nente, com efetivação de parcerias e captação de recursos até o final do segundo 

ano após a finalização do Plano de bacia; 

 Definição de agenda de reuniões: até o final do segundo ano após a finalização do 

Plano de Bacia; 

 Realização de capacitações dos agentes e multiplicadores ambientais: periódicas, 

conforme for definido no detalhamento do PEA, devendo ser realizadas anualmente, 

ainda no primeiro quadriênio do PEA; 

 Identificação e seleção de grupos sociais/projetos: até o final do primeiro quadriênio 

após a finalização do Plano de Bacia; 

 Produção de materiais didáticos e de apoio: no primeiro quadriênio após a fina-

lização do Plano de Bacia, sendo revisados e reeditados sempre que evidencia-

da a necessidade; 

 Promoção de Seminários Regionais de Educação Ambiental Direcionada aos Recur-

sos Hídricos: um a cada quadriênio; 

 Elaboração do Plano de Cursos para as capacitações do Comitê: até o final do pri-

meiro ano após a finalização do Plano de Bacia; 

 Capacitações do CBH-Camaquã: realização de cinco edições durante o horizonte de 

planejamento do Plano de Bacia, ou seja, uma edição a cada quatro anos; 

 Expedição do Rio Camaquã: realização das descida do rio Camaquã, com periodici-

dade anual; 
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 Emissão de Relatórios periódicos do PEA: anualmente; e 

 Revisões Periódicas do PEA: a cada quadriênio, com as revisões do Plano de Bacia. 

Quadro 4.27 – Cronograma de execução do PEA 

Atividade 
Período (Ano) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Detalhamento do PEA com Plano 
de Cursos 

                    

Captação de Recursos                     
Estabelecimento de Parcerias                     
Definição de agenda de reuniões e 
de capacitações 

                    

Identificação e seleção de grupos 
sociais/projetos 

                    

Produção de materiais didáticos e 
de apoio 

                    

Apoio técnico ao desenvolvimento 
de Projetos de Educação Ambiental 

                    

Promoção de Seminários Regionais 
de Educação Ambiental Direciona-
da aos Recursos Hídricos 

                    

Elaboração do Plano de Cursos                     
Capacitações do CBH-Camaquã                     

Expedição do Rio Camaquã                     
Acompanhamento, Supervisão e 
Avaliação: emissão de Relatórios 

Periódicos 
                    

Revisões Periódicas do PEA                     

4.2.12 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Para a implementação do PEA foi estimado o custo total aproximado de R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais) no horizonte de planejamento do Plano de Bacia 

(20 anos), considerada a possibilidade de contratação de consultoria externa, incluídos 

os recursos humanos especializados em Educação Ambiental, em recursos hídricos e em 

planejamento, orçados em cerca de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) 

e os recursos materiais (escritório, materiais didáticos e de apoio, equipamentos) e des-

pesas com deslocamentos, diárias e para as capacitações e seminários, assim como as 

expedições do rio Camaquã, em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

Para o primeiro ano de implementação do PEA, está prevista a necessidade de desem-

bolso de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo R$ 85.000,00 (oitenta e 

cinco mil reais) equivalentes aos recursos humanos e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) de recursos materiais e despesas, onde serão também adquiridos equipamentos 

multimídia, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a expedição do rio Camaquã. 

No quarto ano de execução do PEA, foi orçado o equivalente a R$ 195.000,00 (cento e 
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noventa e cinco mil reais), onde R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) são para os 

recursos humanos e R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para os recursos materiais e 

despesas, onde estão previstos também os seminários, as capacitações do Comitê e os 

materiais de apoio a serem confeccionados e impressos, além de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para a expedição do rio Camaquã. Para os anos 8, 12, 16 e 20 foram estimados 

R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para a execução do PEA (em cada ano), 

onde R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) são para os recursos humanos e R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) de recursos materiais e despesas, bem como para a 

realização dos seminários e capacitações do Comitê, e ainda, R$ 5.000,00 (cinco mil re-

ais) anual para a expedição do rio Camaquã. Já para os demais anos (14 anos dos 20 

anos de planejamento), quando não está prevista a obtenção de equipamentos, nem a 

confecção de materiais de apoio e tampouco a realização de eventos, foi estimado o 

custo de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em cada ano, sendo 

também R$ 85.000,00 (noventa e cinco mil reais) para os recursos humanos e R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para os recursos materiais e despesas com deslocamentos e 

diárias, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a expedição do rio Camaquã, con-

forme espacializado no cronograma de desembolsos em continuidade (Quadro 4.28). 
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Quadro 4.28 – Cronograma de desembolsos do PEA 

Tipo 
Desembolsos (R$) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Recursos Humanos 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

Recursos Materiais, 
Despesas, Materiais 
de Apoio 

35.000,00 30.000,00 30.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 

Expedição do Rio Ca-
maquã 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Total 125.000,00 120.000,00 120.000,00 195.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 

Tipo 
Desembolsos 

Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Recursos Humanos 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

Recursos Materiais, 
Despesas, Materiais 
de Apoio 

30.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 

 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Total 120.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 125.000,00 
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4.2.13 FONTES DE RECURSOS 

Quando da realização da cobrança pelos usos da água na bacia, os recursos advindos 

da mesma deverão ser disponibilizados, dentre outros, para a implementação das ati-

vidades do PEA. No entanto, enquanto a cobrança na Bacia do Camaquã não for im-

plementada, de acordo com a Resolução CRH/RS nº 03/2002, os custos desta ação 

poderão ser captados junto ao FRH/RS, sendo o mesmo o principal agente financeiro 

do PEA, devendo o CBH-Camaquã, como forma de viabilizar, atender ou ampliar as 

atividades previstas, captar recursos também em outros fundos nacionais e interacio-

nais, bem como na iniciativa privada local e regional. Demais fontes de financiamento 

podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.2.14 RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

Tendo em vista a gestão integrada dos recursos hídricos e o caráter educativo, comu-

nicador e mobilizador do PEA, o mesmo é um Programa de suma importância e de 

grande abrangência, sendo transversal, ou seja, deverá ser implementado de modo 

articulado com todos os demais Programas do Plano de Ações da Bacia Hidrográfica do 

Camaquã. Para o PEA, os resultados da execução dos Programas representam insumos 

para o compartilhamento de conhecimento com o público-alvo. Os demais Programas 

também poderão demandar do PEA temáticas específicas para comporem os assuntos 

a serem abordados nas capacitações a serem realizadas e para a elaboração de mate-

riais didáticos a serem confeccionados. O PEA deverá ser executado de modo integra-

do em especial com o PMCS, uma vez que as ações de educação ambiental e de co-

municação social são importantes ferramentas para a conscientização e a mobilização 

social, de modo a ser alcançada uma gestão eficiente e participativa, desenvolvidas de 

forma integrada e complementar e, ainda, devido ao fato de que os eventos a serem 

realizados no âmbito do PEA deverão ser divulgados por meio do PMCS, além dos ma-

teriais de apoio, que poderão ser confeccionados em conjunto. 
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4.3 AÇÃO T3 – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O Plano de Mobilização e Comunicação Social - PMCS contempla as ações a serem de-

senvolvidas no âmbito do CBH-Camaquã, no que se refere à comunicação de suas ati-

vidades, do Plano de Bacia, dos objetivos e metas estabelecidas no mesmo e dos resul-

tados alcançados na implementação do Plano de Ações e ao processo de mobilização 

dos seus membros e da sociedade em geral em torno da gestão de recursos hídricos e 

da implementação do Plano de Bacia. 

4.3.1 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO (ABRANGÊNCIA) 

O PMCS possui a missão de incentivar de modo permanente as participações individual e 

coletiva no gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã e na 

implantação do Plano de Bacia. Em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos, buscará a construção de uma cultura participativa voltada ao uso sus-

tentável dos recursos hídricos, calcada no diálogo permanente e duradouro e, ainda, por 

meio da produção de materiais impressos e eletrônicos e da promoção de oficinas e cur-

sos, disseminará o Plano de Bacia, os objetivos e as metas estabelecidas no Plano de 

Ações, considerados os distintos segmentos sociais e usuários existentes na bacia. 

Desta forma, o PMCS terá como área de abrangência a Bacia Hidrográfica do Cama-

quã, envolvendo toda a população dos municípios que a compõe, sendo o público-alvo, 

as comunidades locais; autoridades do executivo e legislativo federal, estadual e muni-

cipal, representantes da sociedade civil organizada, lideranças e a imprensa. 

4.3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O PMCS possui como objetivo geral dar visibilidade ao Comitê e ao Plano de Bacia, de 

modo a promover a conscientização e a participação social na gestão sustentável dos 

recursos hídricos e na implantação do Plano de Bacia, por meio de mecanismos e canais 

de comunicação com os distintos segmentos sociais e os usuários da água. 

No que tange aos objetivos específicos, o PMCS pretende: 

 Divulgar amplamente o Comitê, as atividades executadas pelo mesmo, o Plano 

de Bacia, o Plano de Ações, os objetivos e metas estabelecidos no mesmo e os 

resultados alcançados na implementação do Plano de Ações, bem como as for-
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mas e os canais de participação da implantação do Plano, permitindo, dentre 

outros, o recebimento de informações, comentários, contribuições e críticas; 

 Disseminar o conhecimento sobre a Bacia Hidrográfica do Camaquã, consolida-

do com a elaboração do Plano, bem como do Plano de Ações, de modo a incen-

tivar o engajamento dos atores sociais na gestão sustentável dos recursos hí-

dricos, de forma participativa e colaborativa para a efetivação dos objetivos e 

metas do Plano e, ainda, aumentar a consciência sobre a importância do plane-

jamento e da gestão dos usos das águas; 

 Estabelecer canais de comunicação entre todos os atores envolvidos na gestão 

dos recursos hídricos, facilitando a divulgação de informações sobre o processo 

de planejamento e de gestão e dos resultados obtidos na implantação do mes-

mo e incorporar as contribuições efetuadas ao Plano; 

 Estimular, sensibilizar e envolver de modo permanente os diferentes segmentos 

sociais e os usuários da água da Bacia Hidrográfica do Camaquã a participarem 

do processo de planejamento e gerenciamento sustentável e participativo dos 

recursos hídricos e, contribuindo com a implantação do Plano de Ações e nas 

atualizações do Plano de Bacia, de modo que os objetivos e metas estabeleci-

das sejam efetivamente alcançadas; 

 Estabelecer medidas para a mobilização permanente dos atores sociais, políti-

cos e técnicos estratégicos nos processos de motivação da população para a 

participação na gestão sustentável dos recursos hídricos da bacia; 

 Capacitar e envolver os atores estratégicos, os segmentos sociais e os usuários 

da água da bacia na discussão das potencialidades e dos problemas hídricos, 

suas implicações e as medidas para a solução dos mesmos, em espaços que 

possibilitem o debate democrático e a construção participativa; 

 Subsidiar o levantamento técnico a partir do conhecimento popular levantado; e 

 Possibilitar o aperfeiçoamento constante do PMCS, por meio de revisões periódicas 

do mesmo, com redirecionamentos pactuados entre os atores envolvidos, conside-

rado o estado permanente de construção deste e do Plano de Bacia, em conso-

nância com o delineamento do processo de gerenciamento dos recursos hídricos. 
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Desde a década de 80, a participação e o controle social na implementação de políticas 

públicas são uma importante reivindicação da sociedade brasileira. A nova forma de con-

ceber o planejamento no país foi desencadeada pelo processo de abertura política acom-

panhado de uma intensa ativação da sociedade civil e a consequente promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a qual permitiu avançar na direção da consolidação do Esta-

do Democrático e de Direito. A mobilização social é o envolvimento não de um ou dois 

indivíduos, mas da sociedade em geral em prol de um objetivo, a qual é irradiada em um 

movimento que agrega mais e diferentes pessoas. Na perspectiva das políticas públicas, a 

mobilização social pode ser caracterizada como um processo que ocorre quando um grupo 

de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide e age com um objetivo comum, 

buscando, quotidianamente, resultados decididos e desejados por todos envolvidos. 

A participação das pessoas, em um processo de mobilização social, é ao mesmo tempo 

meta e meio. Por isso, não se pode falar da participação apenas como pressuposto, 

mas também como condição intrínseca e essencial de um processo de mobilização. 

Participar ou não de um processo de mobilização social é um ato de escolha. Por isso 

utiliza-se o termo “convocar”, porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas 

são chamadas, mas participar ou não é uma decisão de cada um. Essa decisão depen-

de essencialmente das pessoas se verem ou não como responsáveis e como capazes 

de provocar e construir mudanças. Convocar vontades significa convocar discursos, 

decisões e ações no sentido de um objetivo comum, para um ato de paixão, para uma 

escolha que “contamina” todo o quotidiano (TORO & WERNECK, 2007). 

Em conformidade com os fundamentos das Políticas Nacional e Estadual de Recursos 

Hídricos e demais dispositivos legais que regem o planejamento e a gestão dos recur-

sos hídricos, a implementação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio do Camaquã, bem 

como as revisões do mesmo, serão desenvolvidas calcadas em atividades de mobiliza-

ção e comunicação social, de forma descentralizada, assegurada a ampla e efetiva par-

ticipação do Poder Público, dos usuários da água, das comunidades e da sociedade civil 

da bacia, voltado ao alcance dos objetivos e metas estabelecidas no Plano, de forma 

organizada e sistemática, por intermédio da implantação de assessoria de imprensa, da 

elaboração e execução de Plano de Mídia, da elaboração e distribuição de materiais 

informativos e da realização de campanhas de comunicação, com a utilização de meios 

de comunicação que possibilitem a discussão das alternativas de solução dos proble-

mas, fortalecendo a interação entre a equipe técnica e os atores envolvidos, usuários 
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de água, órgãos de governo e sociedade civil, de forma a contribuir com o Plano de 

Bacia, consideradas diferentes visões e vontades. 

Ressalta-se que o sucesso na implementação das políticas de gestão dos recursos hí-

dricos está absolutamente vinculado à dimensão do engajamento dos atores direta ou 

indiretamente envolvidos no processo de gestão, ou seja, quanto maior a participação 

dos atores, mais dinâmica será a implementação da gestão e tão mais legítima, no 

sentido de que efetivamente refletirá os anseios das populações e usuários dos recur-

sos hídricos da bacia. Desta forma, é de suma importância que seja transmitido aos 

atores, por meio da execução do PMCS, a fundamental e imprescindível importância na 

participação e o papel de cada um na gestão dos recursos hídricos da bacia, trazendo-

os aos espaços interativos de discussão e contribuindo efetivamente na implantação e 

gestão das ações propostas no Plano de Bacia. 

A implantação do PMCS se justifica ainda pela necessidade de implementação de um 

sistema de comunicação capaz de intermediar todas as partes envolvidas no processo 

de planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

Cabe destacar ainda o importante papel do planejamento participativo e da mobiliza-

ção social como instrumentos de construção de pactos entre os atores para a imple-

mentação das ações previstas no Plano de Bacia do Camaquã. 

4.3.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

O principal benefício esperado com a execução do PMCS é o engajamento e a efetiva 

participação social na implementação do Plano de Bacia e gestão dos recursos hídricos, 

por intermédio da utilização de instrumentos de comunicação permanentes e a transfe-

rência sistemática, articulada e organizada de informações para a sociedade, culmi-

nando no sucesso das ações a serem implantadas para a melhoria na qualidade das 

águas da bacia. 
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4.3.4 ATIVIDADES / ESCOPO DE SERVIÇOS 

A metodologia do PMCS será baseada na utilização dos instrumentos e canais de co-

municação convencionais e nas novas mídias eletrônicas, a partir de duas linhas de 

ação: interna, voltada aos membros do Comitê e atores responsáveis pela execução 

dos Programas do Plano de Ações e externa, com vistas a atingir a sociedade em geral. 

Para a implementação do PMCS será necessário a execução de atividades de implanta-

ção de assessoria de imprensa, detalhamento do PMCS, produção e distribuição de 

materiais informativos e de divulgação, promoção de campanhas e elaboração de rela-

tórios, conforme descrito a seguir. 

 Implantação de Assessoria de Imprensa: para a realização das atividades do 

PMCS deverá ser concebida e implantada assessoria de imprensa, com a função 

de facilitar o acesso dos grupos internos e externos aos resultados da atuação 

do CBH-Camaquã e do Plano de Bacia, além de: 

o Realizar contatos com a imprensa para a veiculação das informações; 

o Administrar as informações jornalísticas para os veículos de comunicação 

e vice-versa; 

o Auxiliar na concepção, desenvolvimento e gestão dos produtos de comu-

nicação a serem produzidos e distribuídos (folder, cartaz, boletins, etc.); 

o Apoiar na concepção, desenvolvimento e gestão de eventos (audiên-

cias, consultas públicas, reuniões ordinárias e extraordinárias, semi-

nários, etc.); 

o Efetuar o acompanhamento da veiculação de notícias de interesse para a 

gestão dos recursos hídricos da bacia, selecionando e compartilhando as 

matérias selecionadas (clippagem); 

o Produzir e enviar informações para a imprensa sobre assuntos relativos 

às ações e investimentos do Plano de Bacia, bem como outras informa-

ções pertinentes; 

o Atender aos questionamentos e dúvidas da imprensa e do público geral; 
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o Atualizar constantemente o cadastro dos membros do CBH-Camaquã 

e a lista de mailing, assim como dos atores estratégicos na imple-

mentação do Plano; 

o Para os membros do Comitê e atores estratégicos do Plano, veicular notí-

cias e avisos de interesse do CBH-Camaquã e relacionadas à implantação 

dos Programas componentes do Plano de Ações, alertar para eventos do 

Comitê, esclarecer sobre o andamento e a divulgação das metas e ações 

dos programas, a serem divulgadas regularmente por meio de e-mail, 

contatos telefônicos, site e redes sociais, entre outras estratégias de 

comunicação; e 

o Veicular periodicamente à sociedade em geral, os resultados da implan-

tação dos Programas do Plano de Ações. 

 Detalhamento do PMCS com Plano de Mídia: onde a assessoria de imprensa de-

talhará as atividades a serem executadas, definidos os meios e veículos de mobi-

lização e comunicação, o detalhamento dos materiais, como dimensões, conteú-

do, material de confecção, tiragem e distribuição, o público, a definição de obje-

tivos específicos como o alcance de pessoas, a frequência, os recursos, as estra-

tégias a serem utilizadas, o cronograma de veiculação dos materiais e as campa-

nhas, com vistas a veicular informações sobre o CBH-Camaquã, o Plano e os re-

sultados da implantação do mesmo. Ressalta-se que o PMCS deverá ser revisado 

periodicamente, tendo em vista o processo permanente de construção participa-

tiva do processo de planejamento e gestão dos recursos hídricos e para seu 

constante aprimoramento, considerada a necessidade de redirecionamentos, com 

base nos resultados alcançados e nas manifestações e sugestões emanadas. Tal 

periodicidade poderá acompanhar as revisões quadrienais do Plano de Bacia ou 

conforme prazo estabelecido e acordado com o Comitê e com o DRH/SEMA; 

 Produção e distribuição de materiais informativos e de divulgação: de acordo com 

as quantidades e as especificações previstas no detalhamento do PMCS, com a fi-

nalidade de informar e mobilizar os atores, os segmentos sociais e a sociedade da 

bacia, estimulando a participação social. Os materiais produzidos deverão ser pre-

viamente aprovados pela presidência do Comitê ou por equipe designada pela 

mesma. Desta forma, propõe-se a produção dos seguintes materiais: 
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o Releases - comunicados resumidos, em geral de uma página, para co-

municar e divulgar periodicamente à imprensa, as ações do Plano de Ba-

cia e a atuação do CBH-Camaquã; 

o Spots - textos curtos e diretos a serem veiculados em rádios da região, 

com vistas ao chamamento para a participação nos eventos do CBH-

CAMAQUÃ, para a participação no processo de gestão dos recursos hí-

dricos e para a divulgação dos canais de comunicação e manifestação; 

o Faixas Informativas - adequadas para a divulgação de ideias, a serem fi-

xadas em locais que sediam eventos e reuniões; 

o Banners - instrumentos impressos para a divulgação em espaços fe-

chados, com informações sobre o Comitê e para divulgar informações do 

Plano e de resultados sintéticos da execução dos Programas, quando da 

realização de eventos; 

o Cartazes - instrumentos impressos a serem afixados de forma visível em 

locais públicos, com a função de divulgar eventos do Comitê, informa-

ções do Plano e dos Programas em desenvolvimento, os resultados obti-

dos e/ou esperados e a forma de obtenção de informações; 

o Folders - elaborados com vista a sensibilizar o público para a importância 

dos recursos hídricos e a adequada gestão dos mesmos; 

o Boletins Informativos - encartes do tipo jornal, impressos, com peri-

odicidade semestral, tendo como conteúdo a síntese dos resultados 

dos Programas e as ações executadas, repassados pelo SIGEOR, as 

atividades desenvolvidas pelo Comitê no período e as deliberações 

efetuadas e os eventos a serem realizados no próximo período, cuja 

tiragem deverá estar definida no detalhamento do PMCS; 

o Revista - recurso didático para a apresentação dos resultados de 

modo mais detalhado dos Programas a cada revisão do Plano de Ba-

cia, e ainda, nas metas intermediárias (10 anos - 2025 e 15 anos - 

2030) e ao final do horizonte de planejamento (20 anos - 2035), 

mantendo o público informado sobre o avanço dos objetivos e metas 
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estabelecidas, resultados alcançados, dificuldades e, ainda, os canais 

de participação no processo de gestão dos recursos hídricos; 

o Site do CBH-Camaquã - manutenção e atualização periódica e per-

manente do site institucional do Comitê para compartilhar informa-

ções acerca do Comitê e da atuação do mesmo, da Bacia Hidrográfi-

ca, do Plano de Bacia e dos resultados da implementação do mes-

mo, onde deverão ser disponibilizadas informações e arquivos para 

download, enquetes, fóruns, com vistas a ser um dos principais ca-

nais de comunicação e interação. Sugere-se que os produtos do Pla-

no de Bacia e os diferentes materiais informativos e de divulgação a 

serem produzidos sejam também disponibilizados em formato digital 

no site do CBH-CAMAQUÃ. No site deverá ter ainda espaço para con-

tato, com espaço para fornecimento de e-mail, com vistas ao incen-

tivo de manifestações, sugestões, dúvidas e críticas dos atores, 

segmentos sociais e usuários da água, as quais deverão ser todas 

respondidas; 

o Sites dos membros do Comitê - os membros do Comitê Camaquã que 

dispuserem de sites na internet podem inserir links para o site instituci-

onal, com vistas a divulgar o Comitê e o Plano de Bacia; 

o Página no Facebook (Fanpage) – como meio de comunicar rapidamen-

te a agenda de eventos e disseminar as informações relativas às ativi-

dades em desenvolvimento, os resultados obtidos, os materiais confec-

cionados, e ainda, temas e assuntos relacionados com o planejamento 

e a gestão dos recursos hídricos; e 

o Vídeo - sugere-se a produção de um vídeo institucional e da bacia do 

Camaquã, para fins de divulgação do Comitê e do Plano, a ser utili-

zado no processo de implantação do mesmo, ou ainda, na finaliza-

ção do Plano de Bacia (20 anos), contemplado o processo de condu-

ção e os resultados alcançados. 

 Promoção de campanhas de mobilização e comunicação social, direcionadas as 

seguintes temáticas, no mínimo: 
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o Visibilidade e fortalecimento do CBH-Camaquã e divulgação do Plano 

de Bacia; 

o Mobilização para as revisões do Plano de Bacia; 

o Divulgação das metas intermediárias e dos resultados alcançados 

(10 e 15 anos); e 

o Campanha final do Plano de Bacia (20 anos). 

 Elaboração e emissão periódica de Relatórios Parciais e Final, com a descrição 

das atividades executadas, os materiais produzidos, os resultados obtidos e a 

avaliação dos mesmos e da execução do PMCS, por meio da análise dos indica-

dores sugeridos a seguir. 

 Continuidade e ampliação das atividades atuais do Comitê Camaquã: 

o Reuniões Públicas Ordinárias e Extraordinárias do Comitê nos muni-

cípios da Bacia Hidrográfica; 

o Participação do Presidente do Comitê em programas radiofônicos 

semanais; 

o Participação do Comitê em reuniões do Conselho de Recursos Hídri-

cos - CRH-RS, SEMA/DRH-Departamento Estadual de Recursos Hídri-

cos, Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA-RS, Fórum 

Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas - FGCB, Encontros Esta-

duais de Comitês de Bacias Hidrográficas, Encontros Nacionais de 

Comitês de Bacias Hidrográficas, Câmaras Técnicas do Conselho de 

Recursos Hídricos - CRH-RS e do Conselho Estadual de Meio Ambien-

te - CONSEMA-RS, reuniões de instâncias (Conselhos, Câmaras téc-

nicas, Grupos de Trabalho, Comissões) com inter-relação com o Sis-

tema Estadual de Recursos Hídricos (CGIR, CONESAN e outros), 

reuniões e eventos com instâncias das administrações públicas mu-

nicipais inseridas na Bacia Hidrográfica, reuniões de Grupos de Tra-

balho, e demais atividades de representações de fortalecimento do 

Sistema Estadual e Nacional de Recursos Hídricos; 
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o Palestras para alunos e professores de escolas municipais e estadu-

ais, representantes de entidades diversas e demais visitantes recep-

cionados na sede do Comitê/AUD; 

o Palestras em entidades da bacia hidrográfica a convite; 

o Divulgação das atividades do Comitê através do website, facebook, 

e-mails, inclusive com publicações mensais em jornais regionais do 

alto, médio e baixo Camaquã. 

4.3.5 INDICADORES DE MONITORAMENTO/ DESEMPENHO 

A avaliação da efetividade na implementação deste Programa poderá ser efetuada a 

partir da análise dos seguintes indicadores: 

 Realização da implantação da assessoria de imprensa; 

 Atendimento aos prazos estabelecidos para o detalhamento e revisões do PMCS, pa-

ra a execução das atividades previstas e para a emissão dos relatórios parciais; 

 Número de materiais confeccionados e de exemplares distribuídos; 

 Número de anúncios efetuados e releases emitidos; 

 Atendimento à atualização permanente da lista de membros do Comitê e da lista de 

mailing do Comitê e dos atores estratégicos na implementação do Plano de Bacia; 

 Atendimento às atualizações e manutenção periódica do site do Comitê; 

 Número de acessos ao site do Comitê; 

 Número de arquivos efetivamente disponibilizados para download no site do Comitê; 

 Número de sites com o link para o site do Comitê; 

 Número de notícias veiculadas na mídia acerca do Comitê, do Plano e sobre a temá-

tica recursos hídricos na bacia; 

 Número de contatos recebidos e respostas emanadas; 

 Número de eventos realizados; 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

229 

 Número de pessoas mobilizadas e que participaram dos eventos; 

 Número de pessoas alcançadas pela operação e manutenção da Fanpage; e 

 Número de convites enviados para a divulgação de eventos. 

A avaliação da efetividade do PMCS e do alcance dos objetivos poderá ser efetuada 

ainda por intermédio da aplicação de questionários de pesquisa de opinião pública, 

dirigidos aos participantes dos eventos a serem realizados. 

4.3.6 VALORES DE REFERÊNCIA (METAS) 

Diante do exposto, o PMCS vislumbra como metas, minimamente: 

 Implantar a assessoria de imprensa e efetuar o detalhamento do PMCS: até o final 

do primeiro ano após a aprovação do Plano de Bacia; 

 Efetuar as revisões do PMCS: a cada quatro anos; 

 Manter atualizada a lista de membros e de mailing do Comitê e dos atores estratégi-

cos na implementação do Plano de Bacia; 

 Produção permanente de materiais informativos e de divulgação; 

 Produção e distribuição de boletins informativos: com periodicidade semestral; 

 Produção e distribuição de Revista: quadrienalmente, a cada revisão do Plano de Ba-

cia, nas metas intermediárias (10 e 15 anos) e ao final do Plano (20 anos); 

 Atualização e manutenção permanente do site do Comitê e da Fanpage, com perio-

dicidade mínima trimestral ou de acordo com a demanda; 

 Divulgação dos resultados da implementação de cada um dos Programas (com 

subsídios do SIGEOR) e do conhecimento gerado a partir do Sistema de Infor-

mações da Bacia: periodicidade semestral, de modo a manter a população 

constantemente informada, de forma contínua e sistemática; e 

 Responder permanentemente a todos os questionamentos efetuados e manter 

um canal contínuo de comunicação com os atores estratégicos, com o poder 

público, com os usuários da água e com a sociedade civil, de modo a envolver 
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o maior número possível de participantes no processo de gestão dos recursos 

hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã. 

4.3.7 ATORES ENVOLVIDOS 

Para a implementação do PMCS deverão estar envolvidos os seguintes atores: 

 CBH-Camaquã: caberá ao mesmo a execução do PMCS, tendo em vista a sua 

atuação na promoção do debate das questões relacionadas a recursos hídricos 

e articulador, em conformidade com a Política Nacional dos Recursos Hídricos, 

sendo responsável pela implantação e coordenação da assessoria de imprensa, 

que executará as demais atividades previstas no Programa. Quando implantada 

a Agência, a mesma poderá assumir o papel na execução do PMCS; 

 DRH/SEMA: será o agente fiscalizador da execução do PMCS; 

 Membros do Comitê e Atores estratégicos na implantação dos Programas do 

Plano de Ações: caberá aos mesmos o apoio à execução odo PMS, por meio de 

suas assessorias de comunicação, na disseminação das informações pertinentes 

ao Plano de Bacia e, ainda, na mobilização e participação social; 

 Poder público, usuários da água e sociedade em geral: público-alvo do PMCS, 

de modo a serem atuantes no planejamento e gestão dos recursos hídricos; 

 Meios de comunicação dos municípios da bacia: a serem utilizados como veícu-

los na divulgação das informações e para a mobilização social; e 

 FRH/RS: principal agente financeiro do PMCS, devendo o CBH-Camaquã, como 

forma de atender ou ampliar as atividades previstas, captar recursos também 

em outros fundos nacionais e interacionais, bem como na iniciativa privada lo-

cal e regional. 

4.3.8 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 Execução: caberá ao CBH-Camaquã a execução do PMCS, sendo o responsável 

pela implantação e coordenação da assessoria de imprensa, que executará as 

demais atividades previstas no Programa. Quando implantada a Agência, a 

mesma poderá assumir o papel na execução do PMCS. A estrutura e funciona-

mento da comunicação deverá ser sediada no Comitê, ou ainda, em local defi-
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nido para a realização das atividades da assessoria de imprensa. Os dados e in-

formações divulgadas, assim como os materiais produzidos, deverão ser previ-

amente analisados e aprovados pela presidência do Comitê ou por equipe de-

signada pela mesma; e 

 Fiscalização: caberá ao DRH, como órgão gestor dos recursos hídricos e res-

ponsável pela implantação do Plano, na inexistência da Agência. 

4.3.9 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

Poderão ser efetuadas parcerias com instituições de ensino e pesquisa, de nível superi-

or, para a atuação na assessoria de imprensa, na produção de materiais e, ainda, para 

as atividades de mobilização social. 

4.3.10 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEGAIS E NORMATIVOS 

Para a implementação do PMCS deverão ser observadas os preceitos e as diretrizes 

estabelecidas nas Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 

9.433/1997 e Lei Estadual nº 10.350/1994). 

A Lei Federal nº 9.433/1997, no seu Art. 1º inciso VI, estabelece que a gestão dos 

recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Públi-

co, dos usuários e das comunidades, de modo a considerar as contribuições emanadas 

pelo Poder Público, usuários da água e sociedade em geral, as quais devem alimentar, 

instruir ou influenciar as decisões e as ações dos atores responsáveis e intervenientes na 

implantação dos Programas integrantes do Plano de Bacia. 

Deverá ser atentado ainda para a Lei Estadual nº 10.350/1994, que estabelece, no seu 

Art. 40, parágrafo I, que a implantação da cobrança pelo uso da água será efetuada de 

forma gradativa, atendido o desenvolvimento de Programa de Comunicação Social so-

bre a necessidade econômica, social, cultural e ambiental da utilização racional e pro-

teção da água, com ênfase para a educação ambiental. 

Em conformidade com o Art. 5º da Resolução CNRH nº 98/2009, são diretrizes para a 

mobilização social em gestão integrada de recursos hídricos (GIRH): 

I - O respeito à autonomia, identidade e diversidade cultural dos atores sociais; 

II - A compreensão da mobilização social como processo educativo; 
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III - O fomento à participação da sociedade civil, inclusive de povos e comunidades 

indígenas e tradicionais...; 

IV - A ênfase à referência da bacia hidrográfica como unidade territorial de planeja-

mento e gestão; e 

V - A busca de representatividade e legitimidade nos processos de mobilização. 

De acordo com o Art. 6º da Resolução CNRH nº 98/2009, são diretrizes para a comu-

nicação em GIRH: 

I - O compromisso educativo da comunicação; 

II - A socialização de informações atualizadas e que contemplem os princípios da 

GIRH; 

III - A utilização de linguagem clara, apropriada e acessível a todos; 

IV - A utilização diversificada de tecnologias e mídias de comunicação que respeitem a 

diversidade de condições de acesso dos atores sociais; 

V - O compromisso ético com a disponibilização da informação de forma acessível a 

todos, garantindo a transparência nos processos de tomada de decisão; 

VI - A promoção da educomunicação, por meio do acesso democrático dos cidadãos à 

produção e difusão da informação; e 

VII - A comunicação em redes sociais, fortalecendo o intercâmbio de experiências, in-

formações, conhecimentos e saberes em GIRH. 

4.3.11 DURAÇÃO E CRONOGRAMA 

A implementação do PMCS deverá iniciar no primeiro ano a partir da aprovação do Pla-

no de Bacia e ter caráter contínuo, de acordo com as atividades e os prazos propostos 

descritos em continuidade e especializados no cronograma do Quadro 4.29. 

 Implantação de Assessoria de Imprensa e detalhamento do PMCS com Plano de 

Mídia: até o final do primeiro ano após a aprovação do Plano de Bacia; 

 Revisões do PMCS: quadrienal; 
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 Produção de materiais informativos e de divulgação: permanente; 

 Produção e distribuição de boletins informativos: semestral; 

 Produção e distribuição de Revista: a cada revisão do Plano de Bacia (quadrienal), 

nas metas intermediárias (10 e 15 anos) e ao final do Plano (20 anos); 

 Atualização e manutenção do site do Comitê e da Fanpage: trimestral ou de acordo 

com a demanda; 

 Promoção de campanhas de mobilização e comunicação social 

o Visibilidade e fortalecimento do CBH-Camaquã e divulgação do Plano 

de Bacia - primeiros 2 anos após o final da elaboração do Plano; 

o Mobilização para as revisões do Plano de Bacia - quadrienal; 

o Divulgação das metas intermediárias e dos resultados alcançados - 

ano 10 e ano 15; 

o Campanha final do Plano de Bacia – ano 20 anos. 

 Elaboração e emissão de Relatórios Parciais e Final - semestral e final do ano 20. 
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Quadro 4.29 – Cronograma de execução do PMCS 

Atividade 
Período (Ano) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Implantação de Assessoria de 
Imprensa 

                    

Detalhamento do PMCS com 
Plano de Mídia 

                    

Revisão do PMCS                     

Produção e distribuição de ma-
teriais informativos e de divul-
gação 

                    

   Revista (Quadrienal + Metas)                     

   *Vídeo Institucional e da 
Bacia 

                    

Promoção de campanhas de 
mobilização e comunicação 
social 

                    

   Visibilidade e fortalecimento 
do CBH-Camaquã e divulgação 
do Plano de Bacia 

                    

   Mobilização para as revisões 
do Plano de Bacia 

                    

   Divulgação das metas inter-
mediárias e dos resultados 
alcançados 

                    

   Campanha final do Plano de 
Bacia 

                    

**Relatórios Parciais e Final                     
* O vídeo poderá ser elaborado até o final do 2º ano após o final da elaboração do Plano de Bacia ou ao final 
do processo de planejamento (ano 20); ** os relatórios parciais deverão ser elaborados com periodicidade 
semestral e o relatório final no ano 20. 

4.3.12 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Para a implementação do PMCS foi estimado o custo total aproximado de R$ 

2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), no horizonte de planejamento do 

Plano de Bacia, caso efetuada a contratação de consultoria externa especializada, in-

cluídos os recursos humanos, especializados em Comunicação e Mobilização Social, 

orçados em cerca de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e os recursos 

materiais (escritório, materiais didáticos e de apoio, equipamentos) e despesas com 

deslocamentos e diárias, em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 

Para o primeiro ano de implementação do PMCS, está prevista a necessidade de desem-

bolso de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 75.000,00 (seten-

ta e cinco mil reais) equivalentes aos recursos humanos e R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais) de recursos materiais e despesas, onde serão também adquiridos equipamentos 

multimídia e os materiais didáticos e de apoio. Para os anos 4, 8, 12 e 16 foram estima-

dos R$ 170.000,00 para a execução do PMCS (em cada ano), onde R$ 75.000,00 (seten-
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ta e cinco mil reais) são para os recursos humanos e R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil 

reais) de recursos materiais e despesas, bem como para a confecção das Revistas Qua-

drienais. No ano 20 do PMCS foi orçado o equivalente a R$ 195.000,00 (cento e noventa 

e cinco mil reais), onde R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) são para os recursos 

humanos e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para os recursos materiais e despe-

sas, onde estão previstos também o vídeo e uma Revista Quadrienal. Para os anos 10 e 

15, foram estimados R$ 140.000,00 para a execução do PMCS (em cada ano), onde R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais) são para os recursos humanos e R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais) de recursos materiais e despesas, bem como para a confec-

ção de Revista voltada para as metas intermediárias. Já para os demais anos (12 anos 

dos 20 anos de planejamento), quando não está prevista a obtenção de equipamentos, 

nem a confecção de materiais de apoio, foi estimado o custo de aproximadamente R$ 

125.000,00 (cento e quinze mil reais) em cada ano, sendo também R$ 75.000,00 (seten-

ta e cinco mil reais) para os recursos humanos e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 

os recursos materiais e despesas com deslocamentos e diárias, conforme pode ser verifi-

cado no cronograma de desembolsos do Quadro 4.30. 

Ressalta-se que os materiais de apoio que forem demandados pelos demais Programas 

não foram considerados no orçamento, tendo em vista que as especificidades dos 

mesmos somente serão conhecidas posteriormente. 
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Quadro 4.30 – Cronograma de desembolsos do PMCS 

Tipo 
Desembolsos (R$) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Recursos Humanos 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Recursos Materiais, 
Despesas, Materiais 
de Apoio 

70.000,00 50.000,00 50.000,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 95.000,00 50.000,00 65.000,00 

Total 145.000,00 125.000,00 125.000,00 170.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 170.000,00 125.000,00 140.000,00 

Tipo 
Desembolsos 

Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Recursos Humanos 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Recursos Materiais, 
Despesas, Materiais 
de Apoio 

50.000,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 65.000,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 120.000,00 

Total 125.000,00 170.000,00 125.000,00 125.000,00 140.000,00 170.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 195.000,00 
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4.3.13 FONTES DE RECURSOS 

O FRH/RS é o principal agente financeiro do PMCS, devendo o CBH-Camaquã, como 

forma de atender ou ampliar as atividades previstas, captar recursos também em ou-

tros fundos nacionais e interacionais, bem como na iniciativa privada local e regional. 

Quando da realização da cobrança pelos usos da água na bacia, recursos advindos da 

mesma poderão ser disponibilizados para a implementação das atividades do PMCS. 

Demais fontes de financiamento podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.3.14 RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

Considerada a importância e a abrangência do PMCS, além do seu caráter mobilizador de 

pessoas e comunicador, para a execução do mesmo deverá ser realizada a articulação 

com todos os demais programas componentes do Plano de Ações da Bacia Hidrográfica 

do Camaquã, em especial com o SIGEOR e com o Sistema de Informações, tendo em 

vista que os mesmos fornecerão os subsídios necessários para o compartilhamento dos 

resultados dos Programas e de conhecimento sobre a bacia para o público-alvo e para a 

elaboração de materiais informativos e de divulgação. Destaca-se ainda a relação deste 

com o Programa de Educação Ambiental, uma vez que as ações de educação ambiental 

e de comunicação social são importantes ferramentas para a conscientização e a mobili-

zação social, de modo a ser alcançada uma gestão eficiente e participativa, desenvolvi-

das de forma integrada e complementar. Os eventos a serem realizados no âmbito dos 

Programas do Plano de Ações deverão ser divulgados por intermédio do PMCS. 

  



  

RT6 – Plano de Ações 
 

238 

4.4 AÇÃO T4 – CAPACITAÇÃO NO MEIO RURAL VOLTADA À ADOÇÃO 

DE BOAS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA 

4.4.1 DESCRIÇÃO 

A inserção desta ação no grupo transversal, indicando que ela apoia a todas as demais 

ações, deriva do diagnóstico que parte relevante dos problemas de recursos hídricos 

da bacia do Camaquã é originada de forma difusa no meio rural. Problemas de polui-

ção hídrica no meio urbano agravam os problemas desta natureza, mas são localizados 

no entorno das cidades, e têm origem pontual, sendo assim mais facilmente identifica-

dos e controlados. A natureza difusa dos problemas gerados no meio rural demanda 

esta ação de capacitação, que deve ter caráter permanente e abrangente, de forma a 

reverter um processo de degradação do solo e da água que se acumula por longo pe-

ríodo, e com consequências que afetam a toda a bacia. 

A capacitação técnica dos agricultores, agricultoras e jovens rurais constitui-se em 

ação básica para garantir a adoção de boas práticas de conservação do solo e da água 

e das demais estratégias técnicas propostas e a continuidade dos seus resultados. Em 

muitas situações, as práticas agrícolas inadequadas que levam à degradação das terras 

e do meio ambiente são bem identificadas, porém, podem ser produtos de mecanis-

mos como a pressão fundiária, a pobreza e a falta de oportunidades de renda e a pro-

cura de rentabilidade econômica, os quais são complexos e de difícil equacionamento. 

A experiência tem indicado que os sistemas produtivos sustentáveis são os que adotam 

estratégias técnicas que visem reduzir o risco sobre o meio ambiente. Tradicionalmen-

te os conceitos de conservação do solo e água têm sido pouco eficientes em quanto ao 

combate das causas da erosão e degradação dos solos, além de não apresentarem 

uma base de sustentabilidade, basicamente devido a: (i) controlar o volume e a veloci-

dade do escoamento sem tomar em conta o sistema de produção, as condições socio-

econômicas e a participação dos agricultores em todas as fases do processo; (ii) ações 

pontuais baseadas principalmente em obras físicas sem considerar o uso e o manejo 

dos recursos e o enfoque holístico e multidisciplinar. 

Provavelmente estas sejam fortes razões para que os programas de conservação de 

solos assim concebidos, tenham tido pouca aceitação e continuidade de parte dos agri-
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cultores, os quais usualmente não incluem de forma automática práticas convencionais 

de conservação de solos em suas operações de rotina. 

A presente proposta de capacitação para a adoção de boas práticas de conservação do 

solo e da água propõe ações e tecnologias de conservação que englobam os seguintes 

elementos estratégicos: 

 Promover a conservação do solo e água através do seu uso e manejo adequa-

dos. As ações devem estar focadas em melhorar o manejo das terras e não 

somente em executar obras de conservação de solos. Dentro deste enfoque, as 

obras físicas servem como apoio para diminuir os riscos de erosão e deterioro 

dos recursos naturais. 

 Incrementar a cobertura de solo para reduzir o impacto de gota, aumentar a in-

filtração de água no solo e como consequência reduzir o escoamento superficial 

e o processo erosivo. 

 Melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. 

 Promover o uso da paisagem através de um planejamento de manejo de terras 

com a participação dos usuários (espacial e temporal) com o objetivo de buscar 

usos que tenham uma maior relação com as aptidões da terra. 

 Realizar práticas adicionais específicas de conservação de solos para, reduzir a 

velocidade e desviar o escoamento e reter as partículas de solo em suspensão. 

 Recuperar áreas degradadas combinando práticas vegetativas e mecânicas fo-

cadas na bioengenharia. 

 A relação da estratégia técnica com a aptidão das terras deve considerar dois 

aspectos: (i) áreas de alta aptidão: nestas terras deve-se intensificar tecnologia 

para explorar ao máximo o potencial de produção e privilegiar a produtividade, 

sem, no entanto, desconsiderar os princípios de sustentabilidade; (ii) áreas de 

baixa aptidão: nestas terras deve-se intensificar o manejo. Isto significa que em 

hipótese alguma devem permanecer descobertas ao longo do ano, para evitar o 

impacto de gotas. Mais que a produtividade, nestes casos deve-se focar o ma-
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nejo e a tecnologia no controle da erosão e da perda de água e matéria orgâni-

ca. Um resumo da estratégia técnica para a conservação do solo e da água e 

seus objetivos é apresentado na Figura 4.8. 

 
Figura 4.8 – Objetivos da estratégia técnica para a conservação do solo e da 

água 

Para que os beneficiários finais desta proposta de capacitação (agricultores, agriculto-

ras e jovens rurais) contem com uma assistência técnica qualificada, entende-se que 

será necessário iniciar o processo de capacitação com os técnicos das instituições de 

assistência técnica que atuam na Bacia Hidrográfica do Camaquã (em especial os da 

Extensão Rural oficial – EMATER, das empresas fumageiras, das Prefeituras Municipais 

e de outras instituições como cooperativas e órgão de pesquisa). 

Destaca-se por fim que a implementação de estratégias técnicas de conservação do 

solo e da água, que guardem uma relação equilibrada e sustentável com o meio ambi-

ente, não é fácil. Não é muito realista supor que isto será feito “espontaneamente”, 

sendo necessários diversos tipos de apoio, em particular, investimentos em pesquisa 

aplicada, incentivos para financiar a adoção de práticas sustentáveis e a capacitação 

técnica. 
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4.4.2 ABRANGÊNCIA 

O processo erosivo está presente em toda e qualquer bacia hidrográfica nas quais são 

desenvolvidas ações antrópicas e não é diferente na bacia do Camaquã. No entanto, o 

diagnóstico da bacia evidenciou que, devido a características geográficas, edafoclimáti-

cas, de uso das terras e de elementos históricos e culturais, entre outros, algumas re-

giões da bacia apresentam maiores riscos de erosão do solo e degradação das terras. 

Neste sentido, propõe-se como estratégia a divisão da bacia em diferentes áreas priori-

tárias de intervenção e abrangência para este programa de capacitação, a partir de 

critérios baseados na presença de elementos (ou subsistemas) que combinados, influ-

enciam de maneira mais incisiva no processo erosivo. Esta priorização permitirá esta-

belecer diferentes metas, estratégia operacional e cronograma de execução, os quais 

são descritos posteriormente nesta proposta. 

 Área prioritária 1: RHGRH da Escarpa Oriental – Segundo o diagnóstico da ba-

cia, esta região se apresenta bastante alterada, com relevo acidentado, suscetí-

vel à erosão, tendo por principal atividade econômica a silvicultura, e a pecuária 

extensiva, com destaque para a fumicultura. Ainda segundo o diagnóstico, uma 

das principais preocupações nesta RHGRH é a proteção do solo de forma a evi-

tar suas erosões e posterior assoreamento de rios e reservatórios. 

 Área prioritária 2: RHGRH da Campanha – De acordo com o diagnóstico da ba-

cia, esta região, que se insere na parte alta da bacia, com a pecuária extensiva 

e a silvicultura como usos principais, tem como principal preocupação do ge-

renciamento dos recursos hídricos a proteção da qualidade da água para a pre-

servação das características que suportam, mantém e valorizam as vocações 

regionais, dentro de uma visão de desenvolvimento endógeno. 

 Área prioritária 3: RHGRH das Terras Baixas e RHGRH Litorânea– Segundo o 

diagnóstico da bacia, a região das terras baixas se caracteriza primordialmente 

pela presença de conflitos de uso da água, suprimento hídrico e qualidade da 

água. Já na região litorânea a poluição hídrica de origem urbana se apresenta 

como destaque. 
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Propõe-se que o programa de capacitação sobre boas práticas de conservação do solo 

e da água se concentre nas áreas prioritárias 1 e 2, onde os problemas de erosão e 

degradação das terras são mais presentes. 

4.4.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste programa busca favorecer o processo de geração de conheci-

mento para a aplicação de boas práticas de conservação do solo e da água que levem 

à redução do processo erosivo e da degradação das terras. Especificamente são objeti-

vos deste programa de capacitação: 

 Capacitar os técnicos das instituições de assistência técnica que atuam na Bacia 

Hidrográfica do Camaquã (em especial os da Extensão Rural oficial – EMATER, 

das Empresas fumageiras, das Prefeituras Municipais e de outras instituições), 

com prioridade para os que atuam nas áreas prioritárias 1 e 2. 

 Capacitar os agricultores, agricultoras e jovens rurais em tecnologias para a 

conservação do solo e da água, com prioridade para os residentes nas áreas 

prioritárias 1 e 2. 

 Produzir e disponibilizar uma cartilha referente a boas práticas de conservação 

do solo e da água. 

 Estabelecer um acordo de cooperação técnica no âmbito do Plano Estadual de 

Conservação do Solo e da Água para que os técnicos e agricultores capacitados 

se integrem nas ações e apoios diversos, brindados pelo referido plano. 

4.4.4 JUSTIFICATIVA 

Quando se busca aplicar novas estratégias técnicas e metodológicas para o processo 

de conservação do solo e da água no âmbito das bacias hidrográficas, com vistas ao 

gerenciamento dos recursos hídricos e, evidentemente, à sustentabilidade socioeco-

nômica e ambiental das atividades desenvolvidas, em especial as que tratam do uso e 

manejos dos recursos naturais, é fundamental a agregação de conhecimentos técnicos 

e operacionais tanto dos técnicos e facilitadores como dos agricultores, agricultoras e 

jovens que são em última instância os que decidem sobre o uso e manejo dos recursos 

naturais da bacia hidrográfica. 
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O diagnóstico da bacia do Camaquã apontou importantes processos erosivos e de de-

gradação das terras associados a características naturais e de uso das terras. Os pro-

cessos de erosão identificados são mais fortes quando estão associadas condições de 

uso intensivo (como o caso de culturas anuais) com baixo uso de tecnologias conser-

vacionistas e solos rasos e declivosos. Esta situação, embora de fácil visualização e 

identificação, conforme destacado anteriormente, não é de fácil solução, tendo em 

vista fatores diversos, dentre os quais a falta de conhecimento sobre tecnologias (mui-

tas vezes de fácil aplicação e baixo custo) que, através de um programa de capacita-

ção podem ser apresentadas e discutidas com os moradores destas regiões e aplicadas 

(parte delas com possibilidade de aplicação no curto prazo). 

Outro aspecto considerado relevante á a elaboração recente (2015) do Programa Esta-

dual de Conservação do Solo e da Água do Rio Grande do Sul, o qual se constitui em 

instrumento oportuno de inserção de todos os técnicos e agricultores capacitados da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã garantindo assistência técnica e facilitação na busca de 

recursos, pelo menos até o ano de 2020 (horizonte do referido programa). 

Neste sentido, a capacitação é de indiscutível valia para o nivelamento de conceitos, 

discussão e estabelecimento de acordos sobre as melhores e mais adequadas tecnolo-

gias para a conservação do solo e da água, a definição de estratégias de intervenção, 

o conhecimento e necessidade de aplicação da legislação em vigor e a troca de conhe-

cimento e experiências entre os participantes do processo. 

4.4.5 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Os benefícios diretos do programa de capacitação são o desenvolvimento de uma cul-

tura coletiva de conservação do solo e da água na luta contra o processo de degrada-

ção das terras na Bacia Hidrográfica do Camaquã (em especial nas regiões prioritárias 

1 e 2). Espera-se que, com a execução deste programa se logrem os seguintes resul-

tados (benefícios): 

 Percepção, pelos moradores da bacia e dos técnicos, dos mecanismos de de-

gradação das terras. 
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 Constituição de um corpo técnico com conhecimento qualificado sobre tecnolo-

gias e estratégias para a conservação do solo e da água no âmbito da bacia hi-

drográfica. 

 Moradores da bacia (em especial das regiões prioritárias 1 e 2) com conheci-

mento e motivação para adotar tecnologias sustentáveis e boas práticas de 

conservação do solo e da água. 

 Disponibilização de métodos de geração e disseminação de conhecimento. 

 Disponibilização de material para consulta sobre boas práticas de conservação 

do solo e da água. 

 Agricultores capacitados integrados ao Plano Estadual de Conservação do Solo 

e da Água e recebendo a assistência técnica necessária à implantação das boas 

práticas. 

Indiretamente, como benefício da aplicação das boas práticas de conservação do solo 

e da água pelos moradores locais, haverá uma melhoria sustentável da qualidade do 

solo e da produtividade das culturas pela redução do processo erosivo e uma conse-

quente redução das externalidades negativas, em especial sobre a qualidade e quanti-

dade da água. 

4.4.6 ATIVIDADES / ESCOPO DE SERVIÇOS 

Para a implementação do programa de capacitação no meio rural voltada à adoção de 

boas práticas de conservação do solo e da água serão desenvolvidas as seguintes 

ações: 

4.4.6.1 Formalização de parceria com o Programa Estadual de Conservação do 
Solo e da Água 

Preliminarmente às atividades específicas do Programa de Capacitação, o Comitê da 

Bacia buscará formalizar parceria através de Termo de Cooperação Técnica com o Pro-

grama Estadual de Conservação do Solo e da Água do Rio Grande do Sul, garantindo 

assim que os agricultores beneficiados pelo programa de capacitação tenham assistên-

cia técnica durante a vigência do referido plano. 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

245 

4.4.6.2 Capacitação de técnicos 

Capacitação de técnicos responsáveis pela assistência técnica aos produtores da bacia 

(em especial os que atuam nos municípios das áreas prioritárias 1 e 2). Esta ação de-

mandará as seguintes atividades: 

 Identificação das instituições/empresas que cederão os técnicos para a capaci-

tação e identificação dos técnicos que serão capacitados. Neste âmbito, é fun-

damental estabelecer um acordo com as empresas fumageiras, uma vez que os 

produtores de fumo são atendidos exclusivamente por estas empresas, através 

de um pacote tecnológico relativamente fechado. O Projeto Microbacias/BIRD, 

desenvolvido em Santa Catarina na década de 90, estabeleceu uma parceira 

com as empresas fumageiras e capacitou os técnicos (instrutores) das mesmas 

na estratégia técnica do projeto, em especial nos aspectos de conservação do 

solo e da água, tendo logrado importantes resultados práticos no controle da 

erosão. Outro importante exemplo a ser destacado é o envolvimento de fuma-

geiras no sistema de monitoramento da qualidade e quantidade da água na mi-

crobacia do arroio Ferreira localizada no município de Arvorezinha, RS, iniciado 

no âmbito do projeto RS Rural desde meados da década de 2000 e ainda em 

curso. 

 Apresentar a proposta de capacitação dos técnicos das empresas/instituições e 

definir a estratégia operacional, como: atividades e responsáveis, datas, locais, 

apoio logístico, entre outros. 

 Montar os grupos que farão parte dos cursos de capacitação, considerando a 

mescla de técnicos de diferentes níveis de experiência e regiões de atuação, 

dentro das áreas prioritárias. 

 Realização dos cursos de capacitação dos técnicos. A atividade de execução dos 

cursos de capacitação dos técnicos será detalhada a seguir junto com os cursos 

para os agricultores. 

4.4.6.3 Capacitação de produtores rurais 

No âmbito da organização e execução dos cursos para os agricultores, deverão ser 

realizadas as seguintes atividades: 
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 Junto com as instituições e empresas que cederão os técnicos e com a partici-

pação de líderes comunitários, serão organizados os grupos de agricultores, 

agricultoras e jovens que participarão dos cursos. 

 Apresentar a proposta de capacitação dos agricultores e definir a estratégia 

operacional, como: atividades e responsáveis, datas, locais, apoio logístico, en-

tre outros. 

 Execução dos cursos de capacitação dos agricultores, agricultoras e jovens das 

áreas prioritárias para este programa. 

4.4.6.4 Detalhamento da execução dos cursos para técnicos e agricultores, 
agricultoras e jovens rurais 

 Os cursos deverão considerar os princípios pedagógicos e metodológicos como 

elementos norteadores do processo de capacitação  

 Os cursos deverão mesclar atividades teóricas e práticas buscando equilíbrio 

entre as mesmas. 

 Como parte da execução dos cursos, ao seu final, deverá ser realizada uma 

avaliação. Os propósitos da avaliação são: gerar subsídios para melhorar a efi-

ciência de cursos futuros; averiguar se os objetivos foram alcançados; averi-

guar se o programa do curso foi desenvolvido de forma apropriada; identificar 

os pontos fortes e fracos do curso. 

4.4.6.5 Proposição de conteúdo programático para os cursos de capacitação 

O Quadro 4.31 apresenta uma proposta de conteúdo programático para os cursos de 

capacitação aos técnicos e agricultores, agricultoras e jovens rurais. Observa-se que o 

conteúdo programático proposto para a capacitação dos dois grupos é semelhante, 

fator importante para nivelar o conhecimento, porém a estratégia de disseminação das 

tecnologias se dará de forma distinta para cada grupo, no âmbito de influência de cada 

um: os técnicos deverão utilizar as melhores e mais adaptadas metodologias de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural para envolver os moradores das áreas de abrangência 

prioritária da Bacia Hidrográfica do Camaquã; já os agricultores deverão utilizar sua 

liderança e influência para através da estratégia “de agricultor a agricultor” atrair ou-
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tros agricultores para o grupo dos que utilizam as boas práticas de conservação do 

solo e da água. 

Quadro 4.31 – Conteúdo programático proposto para a capacitação sobre 
boas práticas de conservação do solo e da água 

Módulo Resumo do conteúdo programático 

Módulo I – Curso de 
capacitação de técni-
cos sobre boas práti-

cas de conservação do 
solo e da água 

(i) Marco legal e normativo sobre o uso do solo. 
(ii) A problemática associada ao processo erosivo e degradação das terras 
e consequente impacto sobre a quantidade e qualidade da água. Defini-
ção em conjunto quais os subsistemas que mais contribuem para este 

processo. 
(iii) A bacia hidrográfica como unidade de planejamento e a implicação da 

estratégia técnica e seus objetivos. 
(iv) Apresentação e discussão sobre a seleção das tecnologias mais ade-
quadas para o manejo do solo e práticas conservacionistas mecânicas de 
apoio, considerando as diferentes características naturais nas diferentes 
áreas de abrangência e diferentes culturas, com vistas a atuar sobre as 
causas e consequências do processo erosivo e degradação das terras. 

(v) Visualização a campo dos problemas e das soluções técnicas de mane-
jo e obras físicas de apoio para a conservação do solo e água, em diferen-
tes situações identificadas. Se possível deverá ser demonstrada na prática 

a execução das atividades/tecnologias selecionadas como principais. 
(vi) Estratégias a serem utilizadas no âmbito da Assistência Técnica e 
Extensão Rural para facilitar o envolvimento dos moradores das áreas 

prioritárias de abrangência da bacia hidrográfica na adoção e dissemina-
ção das tecnologias selecionadas de conservação do solo e da água. 

Módulo II – Curso de 
capacitação dos agri-

cultores, agricultoras e 
jovens rurais sobre 

boas práticas de con-
servação do solo e da 

água 

(i) Marco legal e normativo sobre o uso do solo. 
(ii) A problemática associada ao processo erosivo e degradação das terras 
e consequente impacto sobre a quantidade e qualidade da água. Defini-
ção em conjunto quais os subsistemas que mais contribuem para este 

processo. 
(iii) A bacia hidrográfica como unidade de planejamento e a implicação da 

estratégia técnica e seus objetivos. 
(iv) Apresentação e discussão sobre a seleção das tecnologias mais ade-
quadas para o manejo do solo e práticas conservacionistas mecânicas de 
apoio, considerando as diferentes características naturais nas diferentes 
áreas de abrangência e diferentes culturas, com vistas a atuar sobre as 
causas e consequências do processo erosivo e degradação das terras. 

(v) Visualização a campo dos problemas e das soluções técnicas baseadas 
nas melhores práticas de conservação do solo e água, em diferentes situ-
ações identificadas. Se possível deverá ser demonstrada na prática a exe-

cução das práticas selecionadas como principais. 
(vi) Ações a serem utilizadas no âmbito da estratégia “de agricultor a 

agricultor” com vistas a facilitar o envolvimento dos moradores das áreas 
prioritárias de abrangência da bacia hidrográfica na adoção e dissemina-
ção das boas práticas (selecionadas) de conservação do solo e da água. 

Módulo III – Seminário 
de apresentação e 

avaliação de resulta-
dos 

Realização de seminário em cada uma das áreas prioritárias 1 e 2 para 
apresentar e avaliar resultados da adoção de boas práticas de conserva-
ção do solo e da água a partir dos indicadores monitorados ao longo da 
execução do Programa. Neste seminário participarão representantes de 

todos os atores envolvidos no Programa. 
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4.4.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO / DESEMPENHO 

Para monitorar os resultados da capacitação e o desempenho da estratégia de envol-

vimento dos técnicos e moradores locais, são propostos os seguintes indicadores de 

monitoramento/desempenho: 

 Número de cursos executados comparado com o planejamento; 

 Número de técnicos participantes dos cursos, comparado com o planejamento; 

 Número de agricultores, agricultoras e jovens rurais participantes dos cursos, 

comparado com o planejamento; 

 Evolução do número de propriedades rurais adotando boas práticas de conser-

vação do solo e da água nas áreas de abrangência prioritária da bacia do Ca-

maquã (como fruto das capacitações realizadas e das estratégias de dissemina-

ção definidas nos referidos cursos); 

 Evolução da área com uso de boas práticas de conservação do solo e da água, 

adotadas pelos moradores das áreas de abrangência prioritária da Bacia Hidro-

gráfica do Camaquã (como fruto das capacitações realizadas e das estratégias 

de disseminação definidas nos referidos cursos); 

 Redução do aporte de sedimentos aos cursos de água e da turbidez da água 

em pontos de monitoramento localizados a jusante das áreas onde foram im-

plementadas boas práticas de conservação do solo e da água. 

4.4.8 VALORES DE REFERÊNCIA (METAS) 

As metas de capacitação de agricultores por município são apresentadas no Quadro 

4.32. 
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Quadro 4.32 – Metas de capacitação de agricultores, no período de 2018 a 
2025, em boas práticas de conservação do solo e da água por município das 
áreas prioritárias 1 e 2 da bacia do Camaquã 

Municípios 
Nº 

Propriedades 

Capacitação 

Nº Cursos Nº agricultores % 

Área prioritária 1 

Arroio do Padre 271 8 160 59,0 

Barão do triunfo 2.079 10 200 9,6 

Camaquã 4.156 12 240 5,8 

Canguçu 10.449 16 320 3,1 

Cerro Grande do Sul 2.502 10 200 8,0 

Chuvisca 1.409 10 200 14,2 

Cristal 977 8 160 16,4 

São Lourenço do Sul 5.051 12 240 4,8 

Sentinela do Sul 1.338 10 200 14,9 

Turuçu 568 8 160 28,2 

Subtotal 28.800 104 2.080 Média (16,4%) 

Área prioritária 2 

Amaral Ferrador 1.436 8 160 11,1 

Bagé 5.862 8 160 2,7 

Caçapava do Sul 2.950 8 160 5,4 

Cachoeira do Sul 4.356 8 160 3,7 

Dom Feliciano 3.477 8 160 4,6 

Dom Pedrito 1.323 8 160 12,1 

Encruzilhada do Sul 2.596 8 160 6,2 

Hulha Negra 948 8 160 16,9 

Lavras do Sul 983 8 160 16,3 

Pinheiro Machado 1.121 8 160 14,3 

Piratini 2.893 8 160 5,5 

Santa da Boa Vista 1.570 8 160 10,2 

São Gabriel 2.196 8 160 7,3 

São Jerônimo 1.622 8 160 9,9 

Subtotal 33.333 112 2.240 Média (9%) 

Total geral 
 

216 4.320 
 

Embora o número de agricultores a serem capacitados seja maior na área prioritária 2, 

a média de capacitados em relação ao total de propriedades é de 9,0%, enquanto na 

área prioritária 1, é de 16,4%. Outro aspecto a ser considerado é que a área prioritária 

2 se constitui de 14 municípios enquanto na área prioritária 1, são 10 municípios. 

As metas associadas ao programa de capacitação em boas práticas de conservação do 

solo e da água são apresentas a seguir: 

 Capacitar 60 técnicos da Extensão Rural, Empresas Fumageiras e Prefeituras 

Municipais em boas práticas de conservação do solo e da água, através de 3 
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cursos, sendo dois na área prioritária 1 e um na área prioritária 2, até o ano 

2018. 

 Capacitar 2.080 agricultores em boas práticas de conservação do solo e da 

água na área prioritária 1 (constituída de 10 municípios) até o ano de 2025, 

sendo 260 por ano, através de 104 cursos (participação de 20 agricultores por 

curso) sendo 13 cursos por ano. O número de agricultores capacitados repre-

senta 16,4% do total de propriedades rurais da área prioritária 1. 

 Capacitar 2.240 agricultores em boas práticas de conservação do solo e da 

água na área prioritária 2 (constituída de 14 municípios) até o ano de 2025, 

sendo 280 por ano, através de 112 cursos (participação de 20 agricultores por 

curso) sendo 14 cursos por ano. O número de agricultores capacitados repre-

senta 9,0% do total de propriedades da área prioritária 2. 

 Realizar dois seminários de apresentação de resultados e avaliação com 200 

participantes (100 por seminário), sendo um no ano de 2021 e um no ano de 

2025. 

 Produzir 5 mil cartilhas de boas práticas de conservação do solo e da água, até 

o ano de 2019. 

4.4.9 ATORES ENVOLVIDOS 

No Programa de Capacitação estarão envolvidos diretamente os seguintes atores: 

 Moradores da bacia do Camaquã (em especial nas áreas prioritárias 1 e 2). 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã. 

 Prefeituras Municipais. 

 Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino. 

 Empresas Fumageiras. 
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 Técnicos da Extensão Rural, Empresas Fumageiras, Prefeituras Municipais e ou-

tras instituições presentes na bacia hidrográfica (em especial das áreas prioritá-

rias 1 e 2). 

 Empresa/instituição contratada (conveniada) para a realização dos cursos de 

capacitação e seus instrutores. 

 Órgãos estaduais e federais condutores das políticas de gerenciamento dos re-

cursos hídricos e da aplicação da legislação ambiental (Agência Nacional de 

Água - ANA, Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

– RS - FEPAM, Conselho de Recursos Hídricos - CRH/RS, Departamento de Re-

cursos Hídricos - DRH/SEMA). 

4.4.10 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 A seguir são apresentadas as responsabilidades referentes à execução e fiscali-

zação do Programa de Capacitação de técnicos, agricultores, agricultoras e jo-

vens rurais no tema de boas práticas de conservação do solo e da água. 

 Moradores da Bacia Hidrográfica do Camaquã (em especial nas áreas prioritá-

rias 1 e 2) – Responsáveis pela adoção de boas práticas de conservação do solo 

e da água. 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã – Responsável pela coordenação 

do Programa de Capacitação e pelo estabelecimento de termo de Cooperação 

Técnica com o Plano Estadual de Conservação do Solo e da Água do Rio Gran-

de do Sul. 

 Prefeituras Municipais - Envolvidas no apoio logístico e disponibilização de téc-

nicos a serem capacitados. 

 Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino – Responsáveis pela geração e 

disponibilização de boas práticas de conservação do solo e da água, podendo 

estar envolvidas diretamente na capacitação de técnicos, agricultores, agriculto-

ras e jovens rurais. 
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 Empresas Fumageiras – Responsáveis pela assistência técnica aos fumicultores. 

Poderão atuar no apoio direto à capacitação dos técnicos e fumicultores. 

 Técnicos da Extensão Rural, Empresas Fumageiras, Prefeituras Municipais e ou-

tras instituições presentes na bacia hidrográfica – Responsáveis pela assistência 

técnica e Extensão Rural junto aos moradores da bacia, em especial das áreas 

prioritárias 1 e 2. 

 Empresa/Instituição contratada para a realização dos cursos de capacitação e 

seus instrutores – Responsáveis por garantir que as melhores práticas de con-

servação do solo sejam transmitidas aos técnicos e moradores das áreas priori-

tárias 1 e 2 e pela produção e disponibilização de material pedagógico e guias 

de campo. 

 Órgãos estaduais e federais condutores das políticas de gerenciamento dos re-

cursos hídricos e da aplicação da legislação ambiental (Agência Nacional de 

Água - ANA, Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

– RS - FEPAM, Conselho de Recursos Hídricos - CRH/RS, Departamento de Re-

cursos Hídricos - DRH/SEMA) – Responsáveis pela fiscalização do programa de 

Capacitação. 

4.4.11 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

As instituições com potencial para se integrarem em parceria no Programa de Capaci-

tação de técnicos, agricultores, agricultoras e jovens rurais são: 

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - Pecuária Sul com 

sede em Bagé e Clima Temperado com sede em Pelotas. 

 Universidades e escolas técnicas com atuação na Bacia Hidrográfica do Cama-

quã. 

 Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Exten-

são Rural e a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (EMATER-

ASCAR/RS) (Escritórios Regionais e Municipais presentes na Bacia Hidrográfica 

do Camaquã). 
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 Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul (FEPAGRO) 

(em especial a unidade de pesquisa em pecuária familiar, com atuação na Bacia 

Hidrográfica do Camaquã). 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). 

4.4.12 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEGAIS E NORMATIVOS 

Os instrumentos que se relacionam diretamente com o tema da conservação do solo 

na Bacia Hidrográfica do Camaquã são apresentados a seguir, dos quais se destacam 

os três primeiros, ou seja, o Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã, o Decreto Esta-

dual que criou a Política Estadual de Conservação do Solo e da Água e o Programa 

Estadual de Conservação do Solo e da Água. 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã – O Plano estabelece as necessidades 

de intervenção e prioridades em relação aos usos, manejos e conservação do 

solo com vistas ao gerenciamento dos recursos hídricos e redução dos impactos 

sobre a qualidade e quantidade de água na bacia como bem primordial ao pro-

cesso de desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável. 

 Decreto Estadual nº 52.751 de 2015 que criou a Política Estadual de Conserva-

ção do Solo e da Água, cujos objetivos são: (i) aumentar a capacidade de infil-

tração do solo agrícola; (ii) reduzir a taxa de erosão hídrica; (iii) diminuir o risco 

de escassez hídrica a partir da preservação da água no solo; (iv) desenvolver 

um projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social - ATERS, referente 

ao uso e à conservação do solo e da água; (v) promover ações integradas entre 

a Administração Pública Estadual, por intermédio da Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Irrigação, da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-

vel, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo e da Secretaria 

de Educação; (vi) realizar ações em parceria com órgãos e entidades públicas e 

privadas, tais como: a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural e a Associação Sulina de Crédito e Assistência 

Rural - EMATER-ASCAR/RS, a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do 

Rio Grande do Sul - FEPAGRO, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento - MAPA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, a Empresa Bra-
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sileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, a Federação das Associações dos 

Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, e outras instituições, órgãos e enti-

dades públicas e privadas. 

 Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água do Rio Grande do Sul – 

Conservar para Produzir Melhor, de abril de 2016 cujos objetivos são: (i) recu-

perar a capacidade de infiltração de água nos solos agrícolas degradados; (ii) 

reduzir a taxa de erosão hídrica; (iii) reduzir o risco de escassez hídrica a partir 

da reserva/armazenagem de água no solo; (iv) reduzir o uso de inseticidas e 

herbicidas na agricultura; (v) implementar um programa de pagamento ao pro-

dutor de água; (vi) desenvolver um programa de assistência técnica e extensão 

rural em uso, manejo e conservação do solo e da água; (vii) apoiar as escolas 

municipais e estaduais na conscientização dos alunos em relação ao uso, mane-

jo e conservação do solo e da água. 

 Resolução do CONAMA nº 357/05 – Resolução que estabelece os limites para o 

aporte de sólidos e demais poluentes derivados diretamente do processo erosi-

vo na bacia. 

 Política Nacional de Meio Ambiente: A política nacional de meio ambiente foi es-

tabelecida com fundamento nos incisos VI e VII e no art. 225 da Constituição 

Federal, pela Lei nº 6.938/81 (alterada pela Lei nº 7.804/89 e nº 12.651/12), a 

qual criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), Conselho Superior 

do Meio Ambiente (CSMA) e instituiu o Cadastro de Defesa Ambiental de ativi-

dades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. 

 Lei nº 12.651/12 (Código Florestal Federal) é a que estabelece a legislação so-

bre a flora em todo o país. A Lei nº 12.651 (novo Código Florestal Federal) dis-

põe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001 e dá outras providências. 

 Lei nº 8.171 de 17 de janeiro de 1991 que dispõe sobre a política agrícola 
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 Lei nº 7.802 de 10/07/1989, que regulamenta desde a pesquisa e fabricação 

dos agrotóxicos até sua comercialização, aplicação, controle, fiscalização e 

também o destino da embalagem. Exigências da lei: (i) obrigatoriedade do re-

ceituário agronômico para venda de agrotóxicos ao consumidor; (ii) registro de 

produtos nos Ministérios da Agricultura e da Saúde; (iii) registro no Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; (iv) 

o descumprimento desta lei pode acarretar multas e reclusão. 

 Lei Federal nº 9.974/2000 que trata da destinação de embalagens de agrotóxi-

cos e dá outras providências. 

 Lei Estadual nº 9.474, de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a preser-

vação do solo agrícola e adota outras providências. 

4.4.13 DURAÇÃO E CRONOGRAMA 

As atividades a serem desenvolvidas no âmbito da capacitação de técnicos e agriculto-

res são apresentadas no Quadro 4.33, para o período de 2018 a 2025. 

Quadro 4.33 – Cronograma da Ação T4 

Atividade 
Ano de execução 

1(*) 2 3 4 5 6 7 8 

1. Formalizar termo de Cooperação Técnica 
com o Plano Estadual de Conservação do 

Solo e da Água. 
        

2. Capacitar os técnicos responsáveis pela 
assistência técnica aos produtores da bacia 

da área prioritária 1. 
        

3. Capacitar os técnicos responsáveis pela 
assistência técnica aos produtores da área 

prioritária 2. 
        

4. Capacitar agricultores, agricultoras e 
jovens rurais da área prioritária 1. 

        

5. Capacitação de agricultores, agricultoras 
e jovens rurais da área prioritária 2. 

        

6. Produzir cartilha sobre boas práticas de 
conservação do solo e da água. 

        

7. Realizar os seminários de resultados e 
avaliação. 

        

(*) Ano 1 refere-se ao ano de 2018 
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4.4.14 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os custos estimados para a realização dos cursos de capacitação dos agricultores, 

agricultoras e jovens rurais e da realização do seminário de resultados e avaliação são 

apresentados no Quadro 4.34. Apresenta-se no Quadro 4.35 o custo anual por mu-

nicípio para as áreas prioritárias 1 e 2, para o período de 2018 a 2015. 

Os custos para capacitação dos técnicos deverão ser negociados com a EMATER/RS, 

Empresas Fumageiras e Prefeituras Municipais. 

Quadro 4.34 – Custos estimados para a realização do programa de capacita-
ção de agricultores em boas práticas de conservação do solo e da água 

Atividade 
Custo (1.000 reais) /ano 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Capacitar agricultores, 
agricultoras e jovens rurais 

da área prioritária 1 
36,72 36,72 28,08 28,08 23,76 23,76 23,76 23,76 224,64 

2. Capacitação de agriculto-
res, agricultoras e jovens 
rurais da área prioritária 2 

30,24 30,24 30,24 30,24 30,24 30,24 30,24 30,24 241,92 

3. Produção de 5 mil carti-
lhas de boas práticas de 
conservação do solo e da 

água 

2,65 2,65 
      

5,30 

4. Realizar os seminários de 
resultados e avaliação    

5,00 
   

5,00 10,00 

Total 69,61 69,61 58,32 63,32 54,00 54,00 54,00 59,00 481,86 
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Quadro 4.35 – Distribuição anual do número de cursos, agricultores capacidades e custo no período de 2018 a 2025 

Municípios 
Nº 

Propried. 

Capacitação Custo (R$) 

Nº 
Cursos 

Nº 
agricult. 

% Unitário 
Total anual 

Total geral 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Área prioritária 1 

Arroio do Padre 271 8 160 59,0 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Barão do triunfo 2.079 10 200 9,6 2.160,00 4.320,00 4.320,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 21.600,00 

Camaquã 4.156 12 240 5,8 2.160,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 25.920,00 

Canguçu 10.449 16 320 3,1 2.160,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 34.560,00 

Cerro Grande do Sul 2.502 10 200 8,0 2.160,00 4.320,00 4.320,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 21.600,00 

Chuvisca 1.409 10 200 14,2 2.160,00 4.320,00 4.320,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 21.600,00 

Cristal 977 8 160 16,4 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

São Lourenço do Sul 5.051 12 240 4,8 2.160,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 25.920,00 

Sentinela do Sul 1.338 10 200 14,9 2.160,00 4.320,00 4.320,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 21.600,00 

Turuçu 568 8 160 28,2 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Subtotal 28.800 104 2.080 Média (16,4%) 
 

36.720,00 36.720,00 28.080,00 28.080,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 224.640,00 

Área prioritária 2 

Amaral Ferrador 1.436 8 160 11,1 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Bagé 5.862 8 160 2,7 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Caçapava do Sul 2.950 8 160 5,4 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Cachoeira do Sul 4.356 8 160 3,7 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Dom Feliciano 3.477 8 160 4,6 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Dom Pedrito 1.323 8 160 12,1 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Encruzilhada do Sul 2.596 8 160 6,2 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Hulha Negra 948 8 160 16,9 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Lavras do Sul 983 8 160 16,3 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Pinheiro Machado 1.121 8 160 14,3 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Piratini 2.893 8 160 5,5 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Santa da Boa Vista 1.570 8 160 10,2 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

São Gabriel 2.196 8 160 7,3 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

São Jerônimo 1.622 8 160 9,9 2.160,00 2160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.280,00 

Subtotal 33.333 112 2.240 Média (9%) 
 

30.240,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 241.920,00 

Total geral 62.133 216 4.320 
          

466.560,00 
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4.4.15 FONTES DE RECURSOS 

Especificamente para a realização dos cursos de capacitação em boas práticas de con-

servação do solo e da água as possíveis fontes de recursos são: 

 Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono Capacitação: No âmbito deste 

programa que foi criado em 2010, como parte da meta do Brasil na redução 

das emissões de carbono, constam diversas instituições financeiras das quais se 

destacam entre outras: Banco do Brasil, Banrisul BM, Bansicredi, BRDE, Brades-

co, com atuação no Estado do Rio Grande do Sul. 

 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – Linha 

de infraestrutura e capacitação. 

 EMATER/RS – Disponibilização de recursos financeiros do programa de Exten-

são Rural para capacitação de técnicos e agricultores no âmbito das chamadas 

públicas de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural). 

 Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) e Sindicato da Indústria do 

Fumo (SINDIFUMO) – Disponibilização de recursos financeiros para a capacita-

ção de técnicos e fumicultores. 

Demais fontes de financiamento podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.4.16 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O programa de capacitação apresenta interface direta com os seguintes programas da 

bacia do Camaquã: 

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

Alerta de Cheias. 

 Pagamento por Serviços Ambientais: Programa Produtor de Água. Mecanismos 

de Adesão Voluntária: Pegada Hídrica e Selo Azul de sustentabilidade hídrica. 
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 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de áreas degradadas vi-

sando à proteção do solo e da água. Proposta de áreas sujeitas à restrição de 

uso com vistas à proteção dos recursos hídricos. 

 Educação Ambiental. 

 Controle da poluição difusa de origem rural, incluindo destinação de despejos 

humanos e animais, a proteção de poços e o controle da erosão. 

4.4.17 MODELO PARA ELABORAÇÃO DE TR PARA CONTRATAÇÃO FUTURA 

Apresenta-se a seguir modelo para contratação de empresa para execução de cursos 

de capacitação de agricultores, agricultoras e jovens rurais. 

4.4.17.1 Título 

Contratação de serviço de consultoria para desenvolver o Programa de Capacitação de 

Agricultores em boas práticas de conservação do solo e da água. 

4.4.17.2 Apresentação do contratante 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã, RS, constitui-se de órgão colegiado com 

atribuições normativas e deliberativas, instituído oficialmente pelo Governo do Estado, 

formado majoritariamente por representantes da sociedade e de usuários das águas 

públicos e privados. Sua função é discutir e deliberar sobre os assuntos de interesse 

comum aos diversos usuários da água da bacia hidrográfica. 

As atribuições do Comitê, segundo a Lei nº 10.350 de 1994 são: (i) encaminhar ao 

Departamento de Recursos Hídricos a proposta relativa à bacia hidrográfica, contem-

plando, inclusive, objetivos de qualidade, para ser incluída no anteprojeto de lei do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos; (ii) conhecer e manifestar-se sobre o anteprojeto 

de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos previamente ao seu encaminhamento ao 

Governador do Estado; (iii) aprovar o Plano da respectiva bacia hidrográfica e acompa-

nhar sua implementação; (iv) apreciar o relatório anual sobre a situação dos recursos 

hídricos do Rio Grande do Sul; (v) propor ao órgão competente o enquadramento dos 

corpos de água da bacia hidrográfica em classes de uso e conservação; (vi) aprovar os 

valores a serem cobrados pelo uso da água da bacia hidrográfica; (vii) realizar o rateio 
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dos custos de obras de interesse comum a serem executados na bacia hidrográfica; 

(viii) aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos em serviços e obras 

de interesse da bacia hidrográfica tendo por base o Plano da respectiva bacia hidrográ-

fica; (ix) compatibilizar os interesses dos diferentes usuários da água, dirimindo, em 

primeira instância, os eventuais conflitos. 

4.4.17.3 Contextualização 

O Plano da Bacia Hidrográfica, segundo a Lei nº 10.350 de 1994, tem por finalidade 

operacionalizar, por um período de 4 anos, com atualizações periódicas a cada 2 anos, 

as disposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos 

quantitativos e qualitativos, de modo a assegurar que as metas e usos previstos pelo 

Plano Estadual de Recursos Hídricos sejam alcançados simultaneamente com melhorias 

sensíveis e continuas dos aspectos qualitativos dos corpos de água. De acordo com o 

Art. 27 – Serão elementos constitutivos do Plano de Bacia Hidrográfica:  

I – Objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de planejamento não 

inferiores ao estabelecido no Plano Estadual de Recursos Hídricos, nos termos do arti-

go 22; 

II – Programas das intervenções estruturais e não-estruturais e sua espacialização; 

III – Esquemas de financiamentos dos programas a que se refere o inciso anterior, 

através de: (a) determinação dos valores cobrados pelo uso da água; (b) rateio dos 

investimentos de interesse comum; (c) previsão dos recursos complementares aloca-

dos pelos orçamentos públicos e privados na bacia. 

Através do processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do Camaquã, em especial 

a partir do diagnóstico integrado e das consultas públicas foi identificada a necessidade 

de desenvolver diferentes programas e ações para a busca de um sistema sustentável 

de gerenciamento dos recursos hídricos da bacia.  
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4.4.17.4 Caracterização do programa de capacitação 

O Programa de Capacitação de Agricultores em boas práticas de conservação do solo e 

da água propõe ações e tecnologias de conservação que englobam os seguintes ele-

mentos estratégicos: 

(a) Promover a conservação do solo e água através do seu uso e manejo adequados. 

As ações devem estar enfocadas em melhorar o manejo das terras e não somente em 

executar obras de conservação de solos. Dentro deste enfoque, as obras físicas servem 

como apoio para diminuir os riscos de erosão e deterioro dos recursos naturais. 

(b) Incrementar a cobertura de solo para reduzir o impacto de gota, aumentar a infil-

tração de água no solo e como consequência reduzir o escoamento superficial e o pro-

cesso erosivo. 

(c) Melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. 

(d) Promover o uso da paisagem através de um planejamento de manejo de terras 

com a participação dos usuários (espacial e temporal) com o objetivo de buscar usos 

que tenham uma maior relação com as aptidões da terra. 

(e) Realizar práticas adicionais específicas de conservação de solos para, reduzir a ve-

locidade e desviar o escoamento e reter as partículas de solo em suspensão. 

(f) Recuperar áreas degradadas combinando práticas vegetativas e mecânicas focadas 

na bioengenharia. 

(g) A relação da estratégia técnica com a aptidão das terras deve considerar dois as-

pectos: (i) áreas de alta aptidão: nestas terras deve-se intensificar tecnologia para ex-

plorar ao máximo o potencial de produção e privilegiar a produtividade, sem, no entan-

to desconsiderar os princípios de sustentabilidade; (ii) áreas de baixa aptidão: nestas 

terras deve-se intensificar o manejo. Isto significa que em hipótese alguma devem 

permanecer descobertas ao longo do ano, para evitar o impacto de gotas. Mais que a 

produtividade, nestes casos deve-se focar o manejo e a tecnologia no controle da ero-

são e da perda de água e matéria orgânica. 
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Destaca-se que a implementação de estratégias técnicas de conservação do solo e da 

água, que guardem uma relação equilibrada e sustentável com o meio ambiente, não é 

fácil. Não é muito realista supor que isto será feito “espontaneamente”, sendo neces-

sários diversos tipos de apoio, em particular, investimentos em pesquisa aplicada, in-

centivos para financiar a adoção de práticas sustentáveis e a capacitação técnica. 

Do ponto de vista metodológico, o programa de capacitação buscará atuar com foco 

na efetiva participação dos participantes e incluirá atividades teóricas e práticas desen-

volvidas de forma equilibrada, sendo desenvolvidos dentro de princípios pedagógicos 

como: (i) a realidade é o ponto de partida, sendo seu conhecimento necessário para 

propor sua transformação; (ii) a realidade é vista como sendo holística e sistêmica, 

sendo necessária uma abordagem com visão interdisciplinar; (iii) construção coletiva 

do conhecimento: o método de condução do curso deverá sempre tomar como refe-

rência o conhecimento dos participantes do curso e a experiência acumulada nas áreas 

de abrangência da Bacia Hidrográfica do Camaquã. Os aportes dos diversos participan-

tes, acrescidos daqueles fornecidos e discutidos durante o curso, devem permitir criar 

uma nova síntese; (iv) a proposta dos cursos busca, então, desenvolver a compreen-

são e a análise dos participantes sobre a realidade na qual estão inseridos, consideran-

do que esta “nova” leitura permitirá uma postura mais qualificada para a implantação 

de tecnologias de conservação do solo e da água; (v) estas opções colocam a necessi-

dade do diálogo como importante instrumento didático. É esta característica que define 

o caráter “participativo” dos cursos. 

4.4.17.5 Justificativa 

O diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Camaquã apontou importantes processos erosi-

vos e de degradação das terras associados a características naturais e de uso das ter-

ras. Os processos de erosão identificados são mais fortes quando estão associadas 

condições de uso intensivo (como o caso de culturas anuais) com baixo uso de tecno-

logias conservacionistas e solos rasos e declivosos. Esta situação, embora de fácil visu-

alização e identificação, conforme destacado anteriormente não é de fácil solução, ten-

do em vista fatores diversos, dentre os quais a falta de conhecimento sobre tecnologi-

as (muitas vezes de fácil aplicação e baixo custo) que, através de um programa de 
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capacitação podem ser apresentadas e discutidas com os moradores destas regiões e 

aplicadas (parte delas com possibilidade de aplicação no curto prazo). 

Outro aspecto considerado relevante á a elaboração recente (2015) do Plano Estadual 

de Conservação do Solo e da Água do Rio Grande do Sul, o qual se constitui em ins-

trumento oportuno de inserção de todos os técnicos e agricultores capacitados da Ba-

cia Hidrográfica do Camaquã garantindo assistência técnica e facilitação na busca de 

recursos, pelo menos até o ano de 2020 (horizonte do referido plano). 

Neste sentido, a capacitação é de indiscutível valia para o nivelamento de conceitos, 

discussão e estabelecimento de acordos sobre as melhores e mais adequadas tecnolo-

gias para a conservação do solo e da água, a definição de estratégias de intervenção, 

o conhecimento e necessidade de aplicação da legislação em vigor, a troca de conhe-

cimento e experiências entre os participantes do processo. 

A contratação de empresa especializada em capacitação de agricultores para a adoção 

de boas práticas de conservação do solo e da água se insere neste contexto, tendo em 

vista a necessidade de qualificar o processo de capacitação dos agricultores dentro de 

um enfoque sistêmico e integrado ao contexto de planejamento da bacia do Camaquã, 

sendo este enfoque um divisor de águas dentro da atividade de conservação do solo 

que tradicionalmente tem se desenvolvido de forma isolada e com ênfase em obras 

físicas de controle de efeitos sem a necessária intervenção sobre as causas do proces-

so erosivo que em muitos casos se equacionam com um adequado sistema de manejo, 

como parte das boas práticas preconizadas neste programa. 

4.4.17.6 Objetivos 

O objetivo geral se refere à contratação de empresa especializada em capacitação de 

agricultores com vistas a favorecer o processo de geração de conhecimento para a 

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

processo erosivo e da degradação das terras na Bacia Hidrográfica do Camaquã, con-

forme estabelece o “Programa de Capacitação de Agricultores em Boas Práticas de 

Conservação do Solo e da Água”. Especificamente são objetivos da presente contrata-

ção, conforme estabelecem os objetivos específicos do Programa: 
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(a) Capacitar os agricultores, agricultoras e jovens rurais em boas práticas para a con-

servação do solo e da água. 

(b) Estabelecer, junto ao público capacitado, estratégias para a adoção sustentável das 

práticas e tecnologias propostas e consideradas aplicáveis nas condições locais. 

(c) Produzir e disponibilizar material didático e guias de campo referente a boas práti-

cas de conservação do solo e da água. 

4.4.17.7 Escopo das atividades 

(a) Estabelecimento dos acordos com o Comitê da Bacia os quais incluem acertos so-

bre a estratégia metodológica e operacional do Programa de Capacitação (revisão do 

cronograma e planejamento das ações a serem desenvolvidas). 

(b) Capacitação de produtores rurais das áreas prioritárias de abrangência deste Pro-

grama. No âmbito da organização e execução dos cursos para os agricultores, deverão 

ser realizadas as seguintes atividades: (ii) apresentar a proposta de capacitação dos 

agricultores e definir a estratégia operacional, como: atividades e responsáveis, datas, 

locais, apoio logístico, entre outros; (iii) execução dos cursos de capacitação dos agri-

cultores, agricultoras e jovens rurais. 

(c) Detalhamento da execução dos cursos para técnicos e agricultores, agricultoras e 

jovens rurais. Aspectos a considerar na execução dos cursos: (ii) os cursos deverão 

mesclar atividades teóricas e práticas buscando equilíbrio entre as mesmas; (iii) como 

parte da execução dos cursos, ao seu final, deverá ser realizada uma avaliação. Os 

propósitos da avaliação são: gerar subsídios para melhorar a eficiência de cursos futu-

ros; averiguar se os objetivos foram alcançados; averiguar se o programa do curso foi 

desenvolvido de forma apropriada; identificar os pontos fortes e fracos do curso.  

(d) Proposição de conteúdo programático para os cursos de capacitação de agriculto-

res, agricultoras e jovens rurais, apresentado no Quadro 4.36.  
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Quadro 4.36 – Resumo do conteúdo programático para os cursos de capaci-
tação de agricultores, agricultoras e jovens rurais 

Atividade Resumo do conteúdo programático 

Curso de capacitação 
dos agricultores, agri-

cultoras e jovens rurais 
sobre boas práticas de 
conservação do solo e 

da água 

(i) Marco legal e normativo sobre o uso do solo. 
(ii) A problemática associada ao processo erosivo e degradação das terras e 

consequente impacto sobre a quantidade e qualidade da água. Definição 
em conjunto quais os subsistemas que mais contribuem para este processo. 
(iii) A bacia hidrográfica como unidade de planejamento e a implicação da 

estratégia técnica e seus objetivos. 
(iv) Apresentação e discussão sobre a seleção das tecnologias mais ade-
quadas para o manejo do solo e práticas conservacionistas mecânicas de 
apoio, considerando as diferentes características naturais nas diferentes 
áreas de abrangência e diferentes culturas, com vistas a atuar sobre as 
causas e consequências do processo erosivo e degradação das terras. 

(v) Visualização a campo dos problemas e das soluções técnicas baseadas 
nas melhores práticas de conservação do solo e água, em diferentes situa-
ções identificadas. Se possível deverá ser demonstrada na prática a execu-

ção das práticas selecionadas como principais. 
(vi) Ações a serem utilizadas no âmbito da estratégia “de agricultor a agri-

cultor” com vistas a facilitar o envolvimento dos moradores das áreas priori-
tárias de abrangência da bacia hidrográfica na adoção e disseminação das 

boas práticas (selecionadas) de conservação do solo e da água. 

 

4.4.17.8 Produtos 

Os produtos referentes à presente consultoria são: 

1. Plano de trabalho – A ser apresentado negociado com a contratante o qual deverá 

conter aspectos como: as atividades a serem desenvolvidas, a metodologia de execu-

ção e a proposta de cronograma dos trabalhos. 

2. Relatório de execução de cada curso – A ser apresentado ao final de cada curso, 

devendo constar no mesmo: resultados relevantes do curso, tais como, estratégias 

estabelecidas para a continuidade das ações com vistas à implantação de boas práti-

cas, relação dos participantes, resultados da avaliação dos participantes, relação dos 

participantes. 

3. Material produzido - Conjunto de material pedagógico e guias de campo, produzidos 

para dar suporte aos cursos e servir como referência aos participantes 

4. Relatório final – relatório final síntese de todos os cursos com as recomendações ao 

Comitê da Bacia. 
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4.4.17.9 Qualificação técnica da empresa 

Tendo em vista as especificidades requeridas para a execução do trabalho, o mesmo 

deverá ser executado por equipe interdisciplinar de técnicos especializados, com des-

taque para o conhecimento e experiência comprovados em temas como: planejamento 

do uso e manejo dos recursos naturais em bacias hidrográficas, visão sistêmica do 

processo de manejo e conservação do solo em bacias hidrográficas, conhecimento em 

metodologias e aspectos pedagógicos de capacitação de agricultores, conhecimento 

destacado das boas práticas de manejo e conservação do solo. 
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4.5 AÇÃO A1 – MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTO DE DISPO-

NIBILIDADE HÍDRICA 

4.5.1 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO (ABRANGÊNCIA) 

A ação aqui detalhada visa a apresentação de alternativas de medidas estruturais para 

o aumento da disponibilidade hídrica na bacia do Camaquã. Ela deve se articular com a 

Ação A2 deste Plano de Ações, que prevê medidas não estruturais para a redução do 

comprometimento do balanço hídrico da bacia, promovendo a eficiência do uso da 

água na irrigação do arroz, ou seja, incentivando a redução das demandas hídricas 

para este uso.  

De acordo com balanços hídricos desenvolvidos para a bacia do Camaquã, constantes 

no Relatório Técnico 4 do Plano de Bacia, a UPGRH do Arroio Velhaco é a mais com-

prometida em relação a disponibilidade hídrica. Isto quer dizer que nesta UPGRH os 

usos consuntivos das águas demandam uma parte considerável da água superficial 

disponível nos rios. O Quadro 4.37 apresenta um resumo dos resultados do balanço 

hídrico, informando o comprometimento da vazão disponível em cursos de água da 

bacia do Camaquã no cenário atual, 2015, e no ano 2035 do cenário alternativo, quan-

do ocorre a situação de maior demanda hídrica. 

Quadro 4.37 – Resumo dos resultados do balanço hídrico 

UPGRH Corpo hídrico Descrição 
Balanço hídrico 

Cena atual (2015) Cenário alternativo (2035) 

Alto 
Camaquã 

Arroio das Lavras   jusante Lavras do Sul 26,30% 24,70% 

Arroio Camaquã Chico   foz 4,20% 3,10% 

Rio Camaquã   foz Alto Camaquã 8,80% 11,30% 

Médio 
Camaquã 

Arroio Sutil   jusante Dom Feliciano 2,60% 4,60% 

Arroio Olaria   jusante Santana da Boa Vista 6,40% 6,30% 

Arroio Ladrão   jusante Amaral Ferrador 3,20% 4,90% 

Rio Camaquã   foz Médio Camaquã 10,00% 13,70% 

Arroio Pantanoso   jusante captação Canguçu 55,30% 80,00% 

Arroio 
Turuçu 

Arroio São Lourenço   jusante São Lourenço do Sul 25,20% 42,20% 

Arroio Turuçu   jusante Turuçu 31,30% 27,40% 

Arroio Turuçu   foz 55,60% 63,60% 

Baixo 
Camaquã-

Duro 

Arroio Duro   jusante Chuvisca 1,20% 1,10% 

Arroio Duro   jusante Camaquã 79,70% 79,90% 

Rio Camaquã   jusante Cristal 10,70% 15,00% 

Rio Camaquã   foz 26,80% 44,20% 

Arroio 
Velhaco 

Arroio da Toca   jusante Cerro Grande do Sul 15,40% 40,40% 

Arroio Teixeira   jusante Sentinela do Sul 61,60% 78,10% 

Arroio Teixeira   foz 79,80% 81,00% 

Arroio Capivara  foz 85,60% 94,40% 

Arroio Tigre   jusante reservatório 49,00% 83,10% 

Arroio Velhaco   foz 72,50% 81,20% 

Legenda: 0% - 5% 5,01% - 10% 10,01% - 25% 25,01% - 50% 50,01% - 75% 75% - 99% 
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Neste quadro fica evidenciada a concentração de cursos de água com comprometimen-

to acima de 75% da vazão disponível na UPGRH do Arroio Velhaco. Esta situação se 

agrava nos cenários futuros. O uso que mais afeta o balanço hídrico é a irrigação, prin-

cipalmente do arroz, o que permite concluir que ações que reduzam as demandas de 

água na irrigação ou que aumentem a disponibilidade de água para este uso, irão di-

minuir consideravelmente o comprometimento das vazões nos cursos de água da bacia 

do Camaquã e que estas ações devem ser mais incisivas na UPGRH do Arroio Velhaco. 

Outro uso da água que poderá exigir ações para atendimento adequado das deman-

das, é o abastecimento humano, embora o balanço hídrico não tenha identificado pro-

blemas para atendê-lo. De acordo com os balanços hídricos, existe disponibilidade de 

água em locais próximos para atendimento às demandas urbanas, desde que elas se-

jam consideradas prioritárias, como ocorre legalmente, e que sejam implantadas as 

intervenções estruturais necessárias, correspondendo à ampliação dos sistemas de 

captação, tratamento e distribuição de água ou, ainda, mudança do local de captação 

ou construção de novos poços. 

Na UPGRH Velhaco, onde ocorre o maior comprometimento da disponibilidade hídrica, 

já foram realizados estudos visando encontrar uma solução adequada para o aumento 

da disponibilidade hídrica visando ao suprimento das áreas atualmente irrigadas de 

arroz e suas expansões futuras. Estes estudos, em número de três, contemplam levan-

tamento de solos aptos para irrigação, definição de demandas de água, determinação 

da disponibilidade de água, balanços hídricos, inventário de pontos de barramentos e 

programas de gerenciamento integrado das águas para usos hidroagrícolas. São eles:  

 “Inventário dos Possíveis Locais de Barramento na Bacia Hidrográfica do Arroio 

Velhaco, no Estado do Rio Grande do Sul”, realizado em 1988, para o Governo 

do Estado/ Ministério Extraordinário da Irrigação – com a interveniência do 

Programa Nacional de Irrigação - PRONI, Conselho Estadual de Recursos Hídri-

cos – CERH/RS e Instituto Riograndense do Arroz - IRGA. 

 “Plano Integrado de Desenvolvimento Hidroagrícola e de Gerenciamento de Recur-

sos Hídricos do Arroio Velhaco”, realizado em 1998, para o IRGA/Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento/Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
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 “Inventário da bacia hidrográfica do Arroio Velhaco visando a identificação e hi-

erarquização de barramentos para regularização de vazões para usos múltiplos, 

com ênfase para o Aproveitamento Hidroagrícola”, realizado em 2005, para a 

Secretaria de Obras Públicas e Saneamento/RS - SOPS. 

O Inventário de 1988 avaliou 11 locais de barramento apresentados Figura 4.9 e re-

comendou que sejam construídas barragens para acumulação nos pontos identificados 

como VL-04 e VL-08 ou VL-09 (VL-08 e VL-09 são excludentes), além de uma barra-

gem de elevação de nível e derivação de vazão em VL-11, para operar associada a 

uma das barragens de acumulação de água. 

 
Figura 4.9 – Localização das barragens avaliadas no Inventário de 1988 

Fonte: SOPS, 2005 
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O estudo de 1997 avalia as soluções apresentadas no Inventário de 1988, bem como 

outros 15 locais barráveis, constituídos de pequenos barramentos ou remanejamentos 

dos eixos visando otimizar as soluções indicadas no trabalho original, vide Figura 

4.10. Este estudo recomenda a construção de barragens em VL-V, VL-XII e VL-XIII. 

 
Figura 4.10 – Localização das barragens avaliadas no estudo de 1997 

Fonte: SOPS, 2005 
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A barragem identificada como VL-V na reavaliação do inventário considera uma reloca-

ção, para jusante, do eixo original denominado VL-04, a montante de Cerro Grande do 

Sul. Já o VL-XII corresponde a um novo posicionamento dos eixos VL-08 ou VL-09 (ex-

cludentes entre si), do inventário original. A novidade desta revisão do inventário origi-

nal foi a recomendação do eixo de barramento VL-XIII, no trecho inicial do Arroio Tigre 

(uma relocação do anterior VL-06). Ou seja, o Arroio Tigre, nesta posição, receberia 

dois barramentos no seu curso, em função de que apresenta menor ocupação humana 

em sua bacia, sendo menor o impacto social dos reservatórios. Esta solução também 

prevê a derivação de vazão no local, a jusante da confluência entre os arroios Velhaco 

e do Tigre, na posição VL-11 indicada pelo inventário de 1988. 

O estudo de 2005 considera todas as alternativas apresentadas nos trabalhos anterio-

res e também novas informações obtidas a partir de visitas de inspeção de campo, das 

reuniões com as associações de irrigantes (Associação dos Usuários do Perímetro de 

Irrigação do Arroio Duro - AUD e Associação dos Proprietários e Usuários de Água do 

Arroio Velhaco e Afluentes- e Comitê de Bacia), da análise atualizada da cartografia 

básica e de imagens de satélite. Este estudo recomenda considerar as seguintes alter-

nativas de mananciais hídricos para suprir as áreas irrigáveis onde se cultivam as la-

vouras de arroz: 

 Barramento na parte alta da bacia do arroio Velhaco, a montante de Cerro 

Grande do Sul, comparando-se a localização do barramento VL-04 do inventário 

original com o VL-V da revisão do inventário, que apresenta melhor potencial 

hídrico, porém maiores restrições socioambientais; 

 Estudar a possibilidade de implantação de dois barramentos no seu curso mé-

dio, excludentes entre si, que são os barramentos denominados VL-08 e VL-09, 

sendo que este último apresenta maior potencial, porém, maiores e mais signi-

ficativos impactos socioambientais. Nessa sub-bacia deve-se estudar, também, 

a possibilidade da implantação conjunta de outra barragem na parte alta da ba-

cia, para aumentar o potencial hídrico para irrigação, identificado como VL-06 

no inventário original ou VL-XIII na avaliação posterior do inventário. 
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Recomenda também uma solução mista, por apresentar o menor custo unitário de irri-

gação (R$/hectare), os menores investimentos em barragens e, por extensão, os me-

nores impactos socioambientais. Esta solução inclui irrigação por gravidade, a partir do 

barramento para acumulação em VL-06 e para derivação em VL-11, complementada 

pelo bombeamento de água da Laguna dos Patos. Esta solução, segundo as estimati-

vas realizadas, permitiria a irrigação de 10.527 hectares, sendo 3.742 hectares por 

gravidade e 6.785 hectares por bombeamento da Laguna dos Patos, conforme a Figu-

ra 4.11.  

 
Figura 4.11 – Sistema de irrigação misto 

Fonte: SOPS, 2005 
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A solução apresentada foi parcialmente posta em prática, com o início da construção 

do Canal Costa Doce, que prevê o bombeamento de água da Laguna dos Patos para 

irrigação de áreas da bacia do arroio Velhaco entre a BR-116 e a Laguna. Atualmente a 

obra encontra-se embargada judicialmente. Recomenda-se que o Comitê acompanhe o 

andamento desta obra.  

4.5.2 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Com a implementação desta ação, espera-se reduzir ou até mesmo eliminar os confli-

tos pelo uso da água e os danos ambientais causados pela intensa apropriação dos 

recursos hídricos, com o esgotamento dos cursos de água, a eliminação da vida aquá-

tica e a drenagem dos banhados na bacia do arroio Velhaco. 

4.5.3 ATIVIDADES / ESCOPO DE SERVIÇOS 

Frente aos resultados dos estudos realizados neste plano de bacia e anteriores, reco-

menda-se: 

 Desenvolver um programa de obras hidráulicas para usos múltiplos da água, 

com ênfase para a irrigação, associado a um programa para renaturalizar o eixo 

do arroio Velhaco; 

 Promover o acompanhamento deste programa pelas comunidades envolvidas, 

promovendo as discussões e decisões de forma participativa, lideradas pelo 

Comitê de Bacia; 

 Divulgar os resultados obtidos nas diferentes etapas dos estudos, para os ato-

res sociais envolvidos, de forma a subsidiar suas escolhas futuras; 

 Compatibilizar os interesses dos irrigantes das zonas baixas da bacia com os in-

teresses das comunidades localizadas na zona alta da bacia; 

 Desenvolver estudo de viabilidade da solução recomendada / escolhida, com o 

detalhamento do projeto básico de engenharia, planejamento agrícola e reali-

zação dos estudos de impacto ambiental; o que permitirá verificar a viabilidade 
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econômica, social e ambiental através da definição dos benefícios do empreen-

dimento, identificando os impactos e verificando a possibilidade de sua mitiga-

ção e seus reflexos sobre o meio antrópico. 

Após a definição da solução a ser implantada, sugere-se a criação de um Perímetro de 

Irrigação para o arroio Velhaco, que será responsável pela operação do sistema de 

irrigação pela manutenção dos canais de irrigação e de drenagem e das infraestruturas 

relacionadas, utilizando recursos de um fundo de contribuição dos usuários. Recomen-

da-se que este Perímetro de Irrigação possua a mesma estrutura da Associação dos 

Usuários do Arroio Duro. 

4.5.4 DURAÇÃO E CRONOGRAMA 

Estima-se uma duração de 7 anos para esta ação, sendo 2 anos para a elaboração dos 

estudos e projetos e 5 anos para a execução das obras, com início dos estudos em 

2018, o Quadro 4.38 apresenta o cronograma da ação A1. 

Quadro 4.38 – Cronograma da ação A1 

Atividade 
Anos  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Estudos e projetos 
       

Execução das obras 
       

 

4.5.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

As características técnicas e os custos atualizados, envolvidos com a implantação da solu-

ção preconizada, barragem de acumulação VL- 6 e de derivação VL – 11, constam abaixo. 

Vale ressaltar que o custo estimado poderá sofrer ajustes em decorrência de estudos reali-

zados com informações mais detalhadas de topografia, geotecnia, volumes armazenados 

pelos reservatórios, levantamentos cadastrais socioambientais e outros aspectos interveni-

entes. 

 Características da Barragem VL -6 

o Área Alagada:    642 ha 

o Vazão tomada de água:  3,60 m³/s 

o Área irrigada    2.569 ha 

 Características da Barragem VL–11 



 
 

RT6 – Plano de Ações 

 

275 

o Altura:    1,5 m 

o Comprimento da Crista:  255 m 

 Custos das Barragens VL-06 + VL-11 

o Desapropriação de terras:  R$   6.072.000 

o Obra Barragem:   R$ 14.453.000 

o Eventuais (10%):   R$   2.051.000 

o Estudos e Projetos (5%):  R$   1.128.000 

o Custos Ambientais (10%):  R$   2.370.000 

o Custo Total:    R$ 26.074.000 

4.5.6 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

IRGA, DRH/SEMA. 

4.5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dos balanços hídricos apresentados nos Relatórios de Diagnóstico (REA) 

e de Prognóstico (REB) evidenciaram que a bacia do Camaquã apresenta problemas 

importantes de balanço hídrico, especialmente na UPGRH do Arroio Velhaco, e que 

serão agravados nos dois cenários prospectados, em especial no Alternativo. Nestes, a 

UPGRH do Velhaco e também a do Baixo Camaquã-Duro, apresentarão situações de 

carência de água que demandarão atenções e decisões com relação ao gerenciamento 

de recursos hídricos ou com o aumento das disponibilidades de água.  

No que se refere ao gerenciamento de recursos hídricos, além de organizar o uso das 

águas por meio dos instrumentos de outorga e fiscalização, deve ser promovido o au-

mento da eficiência do uso da água na irrigação do arroz. Esta solução é considerada a 

mais eficiente do ponto de vista econômico, sendo também ambientalmente mais ade-

quada do que o aumento das disponibilidades hídricas por meio de medidas estrutu-

rais, objeto desta ação. 

As medidas estruturais, a despeito dos seus altos custos financeiros e ambientais, me-

lhorariam as condições de balanço hídrico na UPGRH do Arroio Velhaco, especialmente 

quando associadas ao aumento da eficiência do uso de água na irrigação do arroz. No 

entanto, existem dúvidas sobre as suas eficiências econômicas, pois geralmente os 

investimentos em aumento de disponibilidade hídrica dificilmente podem ser justifica-
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dos pela renda gerada pelo aumento da produção de arroz, mesmo quando são agre-

gados os seus benefícios externos. Isto é especialmente verificado em uma região on-

de já se encontra implantada uma cadeia produtiva importante deste cereal, que sim-

plesmente seria dinamizada, sem emprego relevante de capacidade ociosa, com custo 

econômico nulo. 

No entanto deve ser considerado que a solução dos conflitos da UPGRH do Arroio Ve-

lhaco é um imperativo social que poderá justificar os investimentos demandados. 

Os estudos realizados destacam que a variação dos valores unitários, obtidos nas di-

versas simulações, não permitem o abandono de nenhuma das alternativas estudadas. 

As alternativas de solução apontadas nestes estudos são endossadas pelo plano em 

curso, que sugere que todas as alternativas sejam encaminhadas para discussão da 

sociedade, através dos interessados e do Comitê de Bacia e como tal constem desta 

ação denominada de Medidas Estruturais para aumento da Disponibilidade de Água na 

Bacia do arroio Velhaco.  

Assim, de posse dos resultados obtidos e da solução preconizada, o DRH, as prefeitu-

ras municipais, o comitê de bacia e demais atores envolvidos direta ou indiretamente 

no empreendimento poderão opinar e participar de forma mais objetiva de futuras 

etapas deste projeto. Esta participação será essencial para alcançar a solução mais 

adequada para o uso e manejo dos recursos hídricos da bacia do Arroio Velhaco em 

atendimento das demandas atuais e futuras. 
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4.6 AÇÃO A2 – ALCANCE GRADUAL DE NÍVEIS DE EFICIÊNCIA NO 

USO DA ÁGUA 

Esta ação está organizada em 3 Programas:  

1. Programa de Cadastro de Usuários; 

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

ces de eficiência; 

3. Programa de Estímulo ao uso eficiente de água na irrigação do arroz. 

Eles são descritos e detalhados a seguir. 

4.6.1 PROGRAMA DE CADASTRO DE USUÁRIOS 

4.6.1.1 Descrição e localização (abrangência) 

A Cadastro de Usuários de Água é o primeiro procedimento a ser realizado para obten-

ção de outorga de uso de água superficial e subterrânea. É por meio de um cadastro 

fidedigno e atualizado que são conhecidos e estimados os usos de água, localizados os 

pontos de retirada e lançamento e identificados e categorizados os usuários. 

Até o ano de 2015, o Sistema de Informação, Cidadania e Ambiente (ICA) era utilizado 

pela Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e seus parceiros, 

entre eles o Departamento de Recursos Hídricos (DRH), para integração das necessá-

rias para a gestão do meio ambiente. O módulo Cadastro Estadual de Usuários de 

Água (CEUSA) era utilizado para registrar os usuários de águas, as finalidades de uso e 

os pontos de intervenção (locais onde se intervém no sentido de alterar o regime de 

um corpo hídrico).  

A partir de janeiro de 2016, o DRH suspendeu a análise dos processos que foram ca-

dastrados no ICA para água superficial, e passou a utilizar o novo Sistema de Outorga 

de Água, o SIOUT RS. O SIOUT RS tem intuito de aperfeiçoar o gerenciamento das 

concessões e administração de atos inerentes às outorgas de uso de água, por meio de 

ferramentas que explorem as informações relativas aos recursos hídricos de forma ele-

trônica. 
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A vantagem do SIOUT RS em relação ao ICA ele é a capacidade de emitir a Declaração 

de Cadastro de forma automática e sem a geração de inconsistências. As restrições 

expressas para o ICA, tanto para algumas bacias hidrográficas do Estado, como para o 

porte de algumas obras, continuam valendo para o SIOUT RS, pois são decisões do 

Conselho de Recursos Hídricos do Estado. Usuários que já possuem cadastro em ou-

tros sistemas de informações da SEMA-RS, como o ICA, deverão novamente se cadas-

trar para obter acesso aos serviços da plataforma SIOUT RS. 

Deve ser revertido o entendimento comum de que o cadastro é mais uma ação buro-

crática do Estado, sem retornos aos usuários ou ao ambiente. Devem ser tornados 

claros os benefícios para a redução de conflitos atuais, futuros ou potenciais, pelo uso 

da água na bacia. 

4.6.1.2 Objetivos e Justificativas 

Ampliar a participação no SIOUT dos usuários da bacia, através da divulgação do sis-

tema e instrução sobre seus benefícios e penalidades do não cadastramento. Notar 

que esta ação deve ser implementada em todo Rio Grande do Sul e não apenas na 

bacia do Camaquã. A sua apresentação visa tão somente destacar a necessidade de se 

obter um cadastro de usos de água confiável e atualizado para o gerenciamento de 

recursos hídricos.  

4.6.1.3 Benefícios Esperados 

O benefício esperado desta ação é a realização e manutenção atualizada de um cadas-

tro de usuários da bacia do Camaquã, com identificação plena e clara dos pontos de 

captação e lançamento, do usuário, da finalidade do uso, da época de retirada e lan-

çamento, os dados principais das estruturas de retirada e lançamento e informações 

compatíveis com o Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT RS). 

A partir da conclusão e da espacialização do cadastro, poderão ser definidas as áreas 

mais críticas em relação ao balanço entre oferta e demanda de água ou em relação ao 

enquadramento proposto para definir as metas de redução da demanda em cada sub-

bacia. 
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4.6.1.4 Atividades / Escopo de serviços 

O Comitê deve analisar, em conjunto com o DRH, a situação atual do SIOUT RS na 

bacia. Devem ser detalhadas as fases de análise realizadas pelo DRH, os significados 

de cada status de usuário, a identificação dos setores usuários e a abrangência de ca-

da categoria de uso. Dessa discussão devem ser identificadas as UPGRHs e setores 

usuários, que pelo conhecimento do Comitê e do DRH, estão mais defasados em ter-

mos de cadastramento e de outorga. A partir dessa identificação, podem ser definidas 

as estratégias capazes de atingir esses setores e UPGRHs para a atualização do cadas-

tro. 

Deve ser contratada uma assessoria de comunicação para o desenvolvimento de uma 

campanha de conscientização para o cadastro de usuários e sua atualização, extensiva 

a toda bacia, destacando o firme objetivo do Comitê e DRH para efetivamente regulari-

zar os usos da água na bacia do Camaquã e implantar os instrumentos de gestão, com 

ênfase na outorga de direito do uso da água e a intenção de consolidar a sistemática 

de regularização de usos dos recursos hídricos. 

O conteúdo completo das atividades constituintes da campanha deverá ser consolidado 

em um Termo de Referência que subsidiará a contratação dos serviços mediante pro-

cesso licitatório. O Termo de Referência deverá englobar as fases de construção, lan-

çamento, monitoramento e avaliação da campanha. As propostas que forem apresen-

tadas deverão ser julgadas com base no conhecimento técnico do tema e de suas di-

versas etapas, da metodologia de abordagem necessária, do plano de trabalho, do 

cronograma físico-financeiro, etc. Esta campanha deverá ser contratada através de 

solicitação do Comitê. 

Preliminarmente, considera-se que o projeto de campanha publicitária deverá compre-

ender, no mínimo: definições e procedimentos; estrutura e equipes; slogan(s); meios; 

quantificações; e produtos e avaliações. Devem ser previstos mecanismos de monito-

ramento e avaliação da campanha, como contabilização de acessos ao site do Comitê, 

questionários de entendimento das campanhas, avaliação do cadastro de usuários, etc. 

O público-alvo da campanha é o conjunto de usuários de recursos hídricos da bacia do 
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Camaquã, sendo representado por irrigantes, industriais, mineradores, fazendeiros, 

piscicultores, empresas de abastecimento e saneamento, etc. 

Após a realização da campanha, os usuários de água na bacia deverão estar aptos a 

realizar o autocadastramento de suas atividades nos corpos hídricas da bacia no SIOUT 

RS, bem como a atualização do cadastro. A atividade de cadastro é essencialmente 

cartorial: todo o usuário deve ser claramente identificado, com registro de nome ou 

razão social, números de registro em outros sistemas de dados, natureza da atividade, 

períodos e épocas de uso, pontos de retirada e de lançamento de despejo, alterações 

físico-químicas prováveis, características das estruturas e equipamentos de retirada de 

água e de lançamento de efluentes, entre outras informações. O cadastro deve ser 

acompanhado de registro fotográfico digital georreferenciado. O processo de atualiza-

ção seguirá os mesmos procedimentos. 

4.6.1.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

O acompanhamento do programa será mediante a observância de seu cronograma 

físico e dos seguintes índices de desempenho: 

 Percentual de cadastros de águas superficiais realizados, estimado como o nú-

mero de cadastros no SIOUT na bacia do Camaquã sobre o total de usuários 

presumidos de água na bacia (número de cadastros atuais no ICA na bacia do 

Camaquã somados ao total de outorgas emitidas para a bacia): 

% 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑆𝐼𝑂𝑈𝑇

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝐼𝐶𝐴 + 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 Percentual de cadastros de águas subterrâneas realizados, estimado como o 

número de cadastros no SIOUT na bacia do Camaquã sobre o total de poços 

presumidos de água na bacia (censo agropecuário do IBGE): 

% 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟â𝑛𝑒𝑜 =
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑆𝐼𝑂𝑈𝑇

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜ç𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎
 

4.6.1.6 Valores de Referência (Metas) 

São propostas as seguintes metas para este programa: 
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Para o cadastro de águas superficiais: 

 Até 2017 – Cadastros de 90% da vazão de águas superficiais realizados; 

 Até 2018 – Cadastros de 99% da vazão de águas superficiais realizados. 

Para o cadastro de águas subterrâneas: 

 Até 2017 – Cadastros de 10% da vazão de águas subterrâneas realizados; 

 Até 2020 – Cadastros de 50% da vazão de águas subterrâneas realizados; 

 Até 2025 – Cadastros de 70% da vazão de águas subterrâneas realizados;  

 Até 2030 – Cadastros de 80% da vazão de águas subterrâneas realizados. 

4.6.1.7 Atores envolvidos 

As principais entidades envolvidas neste programa são: 

 Usuários de água na bacia do Camaquã, como responsáveis pelo cadastro de 

suas atividades de uso da água; 

 Comitê Camaquã, responsável pela análise da situação atual do SIOUT RS na 

bacia e acompanhamento dos avanços no cadastro; 

 FEPAM e órgãos licenciadores municipais, solicitando outorga para o licencia-

mento ambiental; 

 DRH, auxiliando o Comitê na análise do SIOUT RS; 

 Empresa contratada para a campanha de conscientização.  

4.6.1.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

 Execução da campanha de conscientização por empresa terceirizada, contrata-

da através de licitação; o cadastro deve ser realizado pelos usuários. 

 Fiscalização: Comitê Camaquã e DRH. 
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4.6.1.9 Parcerias institucionais 

 EMATER, FEDERARROZ, IRGA, FARSUL, FETAG, Cooperativas, AUD, APUAVA, 

Sindicatos Rurais e Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Empresas de Sanea-

mento Estadual e Municipais, FIERGS (Federação das Indústrias Rio Grande do 

Sul). 

4.6.1.10 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Resolução CRH nº 104/2012 - Institui o Cadastro Estadual de Usuários da 

Agua/CEUSA 

 Resolução CRH nº 188/2016-dispensa exclusivamente para fins financiamento e 

licenciamento ambiental a necessidade outorga uso agua para dessedentação 

animal em 2016_cadastrados SIOUT 

4.6.1.11 Duração e Cronograma 

O prazo para execução desta ação é de 13 meses, sendo o primeiro mês destinado à 

análise da situação atual do SIOUT RS e contratação da campanha de conscientização, 

que deverá ter duração de 1 ano, sendo os dois primeiros meses dedicados à constru-

ção da campanha, e os 10 últimos a sua veiculação, monitoramento e avaliação. 

Quadro 4.39 – Cronograma de execução na campanha de comunicação 

Atividade 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diagnóstico conjunto do SIOUT RS na bacia 
            

Construção da campanha de conscientização 
            

Veiculação da campanha 
            

Monitoramento e avaliação da campanha 
            

 

4.6.1.12 Estimativa de Custos 

Para a campanha de incentivo ao cadastro, estima-se um valor de R$ 168.040. Esse 

valor inclui a produção da campanha, aquisição de espaços em mídias e a realização 

da campanha em si. O Quadro 4.40 apresenta a composição dos custos para a pro-

dução e execução da campanha de comunicação. 
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Quadro 4.40 – Composição de custos da campanha de comunicação 
Item Quantidade Valor 

Profissional de Comunicação 
(produção da campanha) 

2 meses  R$ 10.000  

Profissional de Comunicação 
(divulgação e monitoramento) 

10 meses  R$ 40.000  

Profissional de Comunicação 
(design) 

2 meses  R$ 8.000  

Spot de Rádio 
30 inserções/mês durante 10 meses em 
5 rádios 

 R$ 15.000  

Panfletagem 
20 eventos de panfletagem/mês durante 
10 meses  

 R$ 40.000  

Impressão de panfletos 500 panfletos por evento de panfletagem  R$ 30.000  

Impressão de cartazes 3 cartazes por município  R$ 5.040  

Anúncio de Jornal 
4 anúncios/mês em 5 jornais durante os 
10 meses 

 R$ 20.000  

TOTAL R$ 168.040 

 

4.6.1.13 Fontes de Recursos 

Os recursos para a implementação podem vir do Fundo de Recursos Hídricos, demais 

fontes de financiamento podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.6.1.14 Relação com outros programas 

 Mobilização e Comunicação social 

 Educação Ambiental 

 Sistema de Informações 

4.6.2 PROGRAMA DE OUTORGA DE DIREITOS DE USO VINCULADA AO ALCANCE GRADUAL DE 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA 

4.6.2.1 Descrição e localização (abrangência) 

A outorga do uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos de gestão instituídos 

pelas Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997 e 

Lei Estadual n° 10.350/1994), cujo objetivo é assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respecti-

vos usos. A outorga de uso da água é um ato administrativo por meio do qual o poder 

público outorgante, autoriza ao outorgado (usuários públicos ou privados) o direito de 

uso dos recursos hídricos, por prazo determinado, na quantidade e nos termos e con-

dições expressas na referida autorização, publicada no Diário Oficial do Estado. 
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Os poderes outorgantes no Rio Grande do Sul são a Divisão de Outorga e Fiscalização 

(DIOUT) do DRH/SEMA-RS, para os usos que alteram as condições quantitativas das 

águas, e a FEPAM, para os usos que alteram as condições qualitativas das águas. Esta 

ação refere-se às outorgas analisadas pelo DRH. 

Este programa deverá abranger toda a bacia do Camaquã, com um olhar diferenciado 

para a UPGRH do arroio Velhaco, que apresenta os mais graves conflitos pelo uso da 

água. 

4.6.2.2 Objetivos e Justificativas 

O objetivo deste programa é recomendar ao poder outorgante para usos que alteram 

as condições quantitativas das águas formas de estimular o aumento da eficiência no 

uso das águas via outorga. 

4.6.2.3 Benefícios Esperados 

Como benefício deste programa, espera-se aumentar gradualmente a eficiência do uso 

das águas na bacia do Camaquã, e, se a recomendação for aplicada para todo o esta-

do, no Rio Grande do Sul em geral. 

4.6.2.4 Atividades / Escopo de serviços 

Estímulo ao aumento da eficiência através de indicadores para emissão de 

outorga: 

Recomenda-se que o DRH/SEMA-RS, como entidade responsável por emitir outorgas 

que alteram as condições quantitativas das águas, estabeleça indicadores para vazões 

a serem outorgadas, tanto para captações superficiais quanto subterrâneas, estimu-

lando o aumento de eficiência no uso da água. A proposição dos valores poderá ser 

feita nos mesmos moldes das tabelas da Resolução CRH n° 163/2014 atualizada pela 

Resolução CRH nº 179/2015, que estabelece valores de referência para as análises dos 

processos referentes a captações de água subterrânea. Os indicadores devem refletir a 

situação dos usos das águas, mas devem gradualmente ser reduzidos de forma a esti-

mular um constante aumento da eficiência. 
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Bacia do arroio Velhaco: 

Para o caso específico da bacia hidrográfica do arroio Velhaco, é necessário um olhar 

diferenciado, considerando a atual situação de conflitos pelo uso da água. A Resolução 

do CRH nº 69/2010, considerando a necessidade de evitar esses conflitos, submete os 

usuários dos recursos hídricos desta bacia a um sistema de uso compartilhado de con-

trole do uso da água visando possibilitar o aproveitamento de sua disponibilidade. 

A Resolução determina critérios para a concessão de outorga do uso da água, vincula-

dos a níveis de alerta estabelecidos em função da vazão no Ponto de Controle PC-03, a 

jusante da confluência do arroio Tigre com o arroio Velhaco, onde havia uma estação 

fluviométrica. Os critérios foram determinados a partir do “Inventário da bacia hidro-

gráfica do arroio Velhaco visando a identificação e hierarquização de barramentos para 

regularização de vazões para usos múltiplos, com ênfase para o aproveitamento hidro-

agrícola”, contratado pela Secretaria das Obras Públicas e Saneamento (SOPS) em 

2005. 

Conforme a Resolução, o descumprimento das restrições previstas implicará a suspen-

são imediata da outorga e lacre no sistema de captação. Caberá ao DRH o monitora-

mento da disponibilidade hídrica do Arroio Velhaco para fins do estabelecimento dos 

Níveis de Alerta, e aos usuários com outorga o monitoramento das vazões captadas, 

nos termos estabelecidos pelo DRH quanto à frequência. 

A Resolução também estabelece que os usuários outorgados deverão apresentar para 

análise do DRH projetos de recuperação de áreas de captação degradadas em razão 

da atividade, ou declaração de inexistência de danos. Outra definição da Resolução é 

que seus critérios poderão ser revistos uma vez realizado o enquadramento do arroio 

Velhaco. 

Visto que a Resolução CRH nº 69/2010 está em vigor desde 2010 e os conflitos na 

bacia do arroio Velhaco persistem, torna-se necessária uma fiscalização mais intensa 

na região. Esta intensificação na fiscalização deve ser acompanhada de uma revisão 

nos estudos hidrológicos e nos critérios estabelecidos decorrentes dele, posto que os 

estudos foram realizados há mais de 10 anos. Nesse sentido, o estudo hidrológico rea-
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lizado neste plano apresenta resultados mais atuais com relação às vazões disponíveis 

para uso nas diversas seções fluviais da bacia. 

4.6.2.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

O indicador para o monitoramento do andamento desta ação será instituição de Reso-

luções do CRH que apresentem indicadores para vazões a serem outorgadas, tanto 

para captações superficiais quanto subterrâneas, que sejam restringidas gradualmente, 

e regras específicas para o uso da água na bacia do arroio Velhaco.  

4.6.2.6 Valores de Referência (Metas) 

A meta é que sejam criadas Resoluções até o final do ano de 2017 e que a emissão de 

outorgas e a fiscalização observando os critérios estabelecidos sejam realizados duran-

te todo o horizonte do Plano. 

4.6.2.7 Atores envolvidos 

As principais entidades envolvidas neste programa são: 

 DRH, para o estabelecimento dos indicadores vinculados ao aumento da efici-

ência; 

 DIOUT do DRH, para a análise e emissão de outorgas observando os indicado-

res estabelecidos; 

 Usuários, que deverão adaptar seus usos para atender aos indicadores de efici-

ência estabelecidos. 

4.6.2.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

A responsável pela execução e fiscalização deste programa é a DIOUT do DRH. 

4.6.2.9 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Lei Estadual nº 10.350 de 30 de dezembro de 1994, capítulo IV, seção I – Da 

outorga do Uso dos Recursos Hídricos. 
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 Decreto estadual nº 37.033/1996 - Regulamenta a outorga do direito de uso da 

água no Estado do Rio Grande do Sul, prevista nos artigos 29, 30 e 31 da Lei 

nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994. 

 Lei Nacional nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que Institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos: cria a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos como um de 

seus instrumentos. Também determina que é de competência das Agências de 

Água a manutenção do cadastro de usuários de recursos hídricos; 

 Resolução do Conselho de Recursos Hídricos Nº 69/2010 - Institui critérios para 

o aproveitamento hídrico, para a concessão de outorga do uso da água na Ba-

cia do Arroio Velhaco e dá outras disposições. 

 Resolução CRH n° 141/2014 – Institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado do Rio Grande do Sul – PERH/RS; 

 Resolução CRH nº 163/2014-Estabelece valores referência ao DRH para defini-

ção das vazões a serem outorgadas, nas análises dos processos referentes a 

captações de água subterrânea de domínio do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Resolução CRH nº 179/2015-altera tabelas anexas a resolução CRH nº 

163/2015 

4.6.2.10 Duração e Cronograma 

O Programa deve ser iniciado em 2017 e tem caráter permanente na emissão de ou-

torgas e na fiscalização. 

4.6.2.11 Estimativa de Custos 

O estabelecimento de critérios de outorga e a fiscalização não implica em custos para o 

Programa, pois já são atribuições do DRH/SEMA-RS. Caso o Comitê julgue necessária a 

revisão do Inventário da bacia hidrográfica do arroio Velhaco, considera-se um valor de 

R$ 265.354,74, estimado pela atualização do valor do estudo realizado em 2005, con-

siderando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 



 
 

RT6 – Plano de Ações 

 

288 

4.6.3 PROGRAMA DE ESTÍMULO USO EFICIENTE DA ÁGUA NA IRRIGAÇÃO DO ARROZ 

4.6.3.1 Descrição e localização (abrangência) 

Na bacia do Camaquã, o uso da água que é mais intenso, representando cerca de 98% 

das demandas hídricas da bacia do Camaquã, e que mais gera conflitos é a irrigação 

do arroz. Esta atividade é principalmente praticada nas áreas baixas da bacia, e os 

conflitos são mais preocupantes na bacia do arroio Velhaco. 

4.6.3.2 Objetivos e Justificativas 

No diagnóstico e no prognóstico da bacia do Camaquã foram identificados cursos de 

água da bacia onde são necessários ajustes no balanço entre oferta e demanda de 

água. Estes ajustes podem ser realizados através de ações tanto no aumento da oferta 

de água quanto na redução da demanda hídrica. Apenas o aumento da oferta induz a 

um desperdício maior, pela sensação de haver uma disponibilidade infinita de água, 

favorecendo a utilização de alternativas tecnológicas de baixo custo, independente-

mente de sua eficiência.  

O objetivo desta ação é o atingimento dos níveis de eficiência de uso de água na irri-

gação do arroz, reduzindo a demanda de um valor médio atual estimado de 9.000 

m³/ha irrigado, até 7.000 m³/ha em 2035. 

4.6.3.3 Benefícios Esperados 

O principal benefício esperado com a execução deste programa é a mitigação dos pro-

blemas de escassez de água nos trechos de rio identificados como críticos no balanço 

hídrico da bacia do Camaquã, em especial visando a harmonização dos usos de água 

na bacia do arroio Velhaco.  

4.6.3.4 Atividades / Escopo de serviços 

Cursos de capacitação dos irrigantes 

Esta ação deve ser alcançada principalmente por meio da capacitação dos irrigantes 

para utilização de técnicas de manejo mais eficientes, a fim de que sejam atingidos os 

níveis determinados pelo estudo da ação citada anteriormente. Em maio de 2015 o 

IRGA e a AUD apoiaram um evento neste sentido, que visou a capacitação sobre o uso 
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de mangueiras plásticas para a irrigação, técnica altamente eficiente, conforme o con-

vite da Figura 4.12. 

 
Figura 4.12 – Convite para evento de capacitação sobre uso de mangueiras 

plásticas para irrigação 

Também deve ser incentivada a rotação de culturas irrigadas e não irrigadas. Esta prá-

tica já é adotada e está em crescimento na bacia do Camaquã: segundo o IRGA, na 

safra 2009/2010, 11 mil ha de soja não irrigada foram cultivados em rotação com o 

arroz, atingindo 284 mil hectares na safra 2014/2015. 

Para atender a todos os seus usuários sem conflitos, a Associação dos Usuário de irri-

gação do Arroio Duro (AUD) possui em seu regulamento critérios de distribuição de 

áreas irrigadas segundo as seguintes faixas: 

 Até 40 ha – 100% da área. 

 40 a 100 ha – 50% mínimo de 40 ha. 

 Mais de 100 ha – 25% da área, com mínimo de 40 ha. 
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Além disso, a AUD possui programas de incentivo ao uso de práticas agrícolas que 

permitem racionalizar o uso da água: 

 Programa de Uso Racional da Água (PURA): o programa é um conjunto de 

ações a serem adotadas pelo usuário da água e pela AUD, com objetivo de usar 

racionalmente a água, sem prejuízo da produtividade; aos participantes do pro-

grama será permitido o aumento da área irrigada em 10% do direito atual, na 

área de adesão, com preferência de incrementos para 20% na próxima safra, 

se for cumprido o objetivo do programa. 

 Sistematização de áreas: sistematização do solo em cota única viabilizando irri-

gação intermitente das áreas irrigadas; aos usuários que aderirem ao progra-

ma, é oferecido o desconto de 10% no valor da tarifa por hectare sistematiza-

da, no ano da sistematização. 

 Variedades com menor ciclo: A cultura de variedades com menor ciclo evoluti-

vo, necessita menor quantidade de água, lâmina menor e a supressão da irri-

gação no início da maturação sem prejuízo da produtividade e qualidade do 

produto; aos participantes deste programa, a AUD não oferece benefícios dire-

tos na tarifa de irrigação 

A atuação da AUD pode ser tomada como exemplo de que é possível obter reduções 

significativas no consumo de água para irrigação do arroz, pois foram obtidos como 

resultado destas ações, uma redução do consumo médio de água de 12.000 para 

10.000 m³/hectare/safra, e se tem como meta uma redução até 8.000 

m³/hectare/safra.  

Proposição de conteúdo programático para os cursos de capacitação: 

 Sistema Estadual de Recursos Hídricos, com ênfase na outorga e cobrança pelo 

uso da água; 

 Técnicas de sistematização do solo, apresentando técnicas que possibilitam pa-

dronizar a produção, otimizar recursos, principalmente da água, possibilitar o 
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uso da área com outras culturas como a soja e otimizar a rentabilidade do pro-

dutor e uso ecologicamente correto se insumos; 

 Apresentação de novas tecnologias para irrigação: mangueiras de polietileno 

para irrigação (politubos), sistemas de irrigação por inundação intermitente 

(aeração múltipla), e outros métodos poupadores de água que já estão desen-

volvidos. 

Definição de diretrizes para eficiência no sistema de cobrança 

Outra forma de incentivar os irrigantes a alcançar os níveis de eficiência determinados 

é através do estabelecimento de diretrizes específicas a este setor usuário no sistema 

de cobrança pelo uso da água na bacia do Camaquã. Uma diretriz que pode ser adota-

da é a cobrança diferenciada pelo uso excedente em relação à meta a ser alcançada. 

Por exemplo, entre 2020 e 2025, os irrigantes que utilizarem até 8.000 

m³/hectare/safra de água pagarão X centavos/m³; e os irrigantes tiverem consumo 

superior a este valor, pagarão X centavos/m³ pelos primeiros 8.000 m³ utilizados em 

cada hectare, e Y centavos/m³ pelos m³/excedentes, sendo que X é menor que Y. 

Realização de acordos para redução das áreas irrigadas 

Entretanto, alerta-se que nas simulações realizadas no âmbito do Prognóstico da bacia 

do Camaquã, constatou-se que na UPGRH do Arroio Velhaco a redução da lâmina de 

irrigação para 7.000 m³/ha/safra juntamente com a construção do Canal da Costa Do-

ce e da barragem de Cerro Grande do Sul não são suficientemente efetivos para resol-

ver os problemas de balanço hídrico. Esses balanços mostram que os problemas de 

suprimento continuarão permitindo concluir que se ultrapassou em muito a capacidade 

de suporte hídrico desta bacia. Para se resolver este problema, e ter como resultado a 

harmonização dos usos da bacia do arroio Velhaco, haverá necessidade de uma aloca-

ção negociada de água, em que os irrigantes entrem em acordo para reduzir suas 

áreas irrigadas.  
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4.6.3.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

 Percentual de eficiência, calculado como a soma das vazões outorgadas que 

atingem o nível de eficiência determinado sobre a vazão total outorgada. Este 

índice deve ser calculado para cada setor usuário e para cada UPGRH da bacia. 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟,𝑈𝑃𝐺𝑅𝐻 =
∑ 𝑄𝑒𝑓𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟,𝑈𝑃𝐺𝑅𝐻

∑ 𝑄𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟,𝑈𝑃𝐺𝑅𝐻 
 

 Nº de situações de conflitos pelo uso da água recebidas pelo Comitê Camaquã. 

4.6.3.6 Valores de Referência (Metas) 

São propostas as seguintes metas para este programa: 

 Até 2020 – 60% dos usuários atingindo a eficiência determinada; 

 Até 2025 – 65% dos usuários atingindo a eficiência determinada, nº situações 

de conflitos pelo uso da água = zero; 

 Até 2030 – 70% dos usuários atingindo a eficiência determinada; 

 Até 2035 –  75% dos usuários atingindo a eficiência determinada; 

4.6.3.7 Atores envolvidos 

As principais entidades envolvidas neste programa são: 

 Usuários de água na bacia do Camaquã no setor de irrigação; 

 Comitê Camaquã, órgão responsável pela implantação do Plano de Bacia; 

 DRH, como entidade responsável pela outorga e gestão de recursos hídricos no 

Estado; 

 FEPAM e prefeituras municipais, como órgãos responsáveis pelo licenciamento 

ambiental e outorga; 

 Conselho Estadual de Recursos Hídricos, por suas atribuições de órgão máximo 

do sistema de gestão de recursos hídricos; 



 
 

RT6 – Plano de Ações 

 

293 

 Empresas fabricantes de equipamentos, como a Delta Plastics, no que se refere 

aos politubos; 

 Empresa contratada para a campanha de conscientização.  

4.6.3.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

 Execução: Usuários. 

 Fiscalização: Comitê Camaquã e DRH. 

4.6.3.9 Parcerias institucionais 

 EMATER, FEDERARROZ, IRGA, FARSUL, FETAG, IRGA, Cooperativas, AUD, Sin-

dicatos Rurais e Sindicatos de Trabalhadores Rurais, EMBRAPA, SENAR, Funda-

ção de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS); forne-

cedores de produtos para irrigação eficiente. 

4.6.3.10 Duração e Cronograma 

Os cursos para capacitação dos irrigantes deverão iniciar em 2018 e ser realizados ao 

longo de 8 anos (até 2025). 

4.6.3.11 Estimativa de Custos 

Os custos estimados para a realização de cursos de capacitação dos irrigantes são 

apresentados no Quadro 4.41, representando um total de R$ 239.940,00. 

Quadro 4.41 – Custos estimados para a realização de cursos para capacitação 
dos irrigantes 

Atividade 
Custo (1.000 reais) /ano 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cursos de capacitação 
de irrigantes do Baixo-

Camaquã 
36,72 36,72 28,08 28,08 23,76 23,76 23,76 23,76 224,64 

Produção de 5 mil car-
tilhas de boas práticas 
de conservação do solo 

e da água 

2,65 2,65 
      

5,30 

Realizar os seminários 
de resultados e avalia-

ção 
   

5,00 
   

5,00 10,00 

Total 39,37 39,37 28,08 33,08 23,76 23,76 23,76 28,76 239,94 
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As atividades de definição de diretrizes para eficiência no sistema de cobrança e reali-

zação de acordos para redução das áreas irrigadas não envolverão custos diretos para 

os envolvidos.  

4.6.3.12 Fontes de Recursos 

Os recursos para a implementação do Programa podem vir do Fundo de Recursos Hí-

dricos. Parte dos cursos poderão ser financiados pelas empresas interessadas em di-

vulgar seus equipamentos poupadores de água, como a Delta Plastics. Demais fontes 

de financiamento podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.6.3.13 Relação com outros programas 

 Educação ambiental 

 Comunicação social 

 Cobrança 
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4.7 AÇÃO B1 – ESTÍMULOS A BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS 

A bacia do Camaquã apresenta áreas degradadas, nas quais a infiltração de água no 

solo está aquém da capacidade natural. A redução da infiltração representa uma eleva-

ção do deflúvio superficial instantâneo, o que acarreta a redução do armazenamento 

de água no solo. Com isto, são observados tanto o aumento da vazão máxima gerada 

por precipitações intensas, como a depleção excessiva a época das secas, por redução 

do fluxo de base e, portanto, das vazões. Além disto, a redução da infiltração alimenta 

os processos erosivos - condição evidenciada no Alto e Médio Camaquã, principalmen-

te, o assoreamento dos cursos de água – notado no Médio e Baixo Camaquã, a perda 

de nutrientes do solo e a redução da cobertura vegetal – notada em toda bacia -, em 

um processo cíclico e impactante no meio ambiente e na produção agropecuária. 

Da mesma forma, existem preocupações sobre o uso de defensivos nas atividades 

agropecuárias que possam vir a contaminar os solos e as águas da bacia, e comprome-

ter a saúde de seus habitantes e dos consumidores de seus produtos.  

A revitalização de bacias constitui um programa eficiente para a produção de benefí-

cios ambientais e econômicos permanentes. Envolve o aumento das vazões mínimas 

dos cursos de água, o controle da erosão e do assoreamento, a recuperação da fertili-

dade dos solos e da vegetação natural, e o uso criterioso de agroquímicos, sem com-

prometimento da integridade ecológica. Embora seja, em grande extensão, de interes-

se ou responsabilidade do proprietário rural, a revitalização enfrenta limitações à sua 

aplicabilidade prática, devido ao desconhecimento de seus benefícios e a limitações 

financeiras da atividade rural. Para permitir o avanço destes empreendimentos há ne-

cessidade de estímulos diversos, com aportes de recursos públicos e de instituições 

com interesse nas melhorias ambientais resultantes. 

Neste sentido, existem duas vertentes principais que serão adotadas neste programa: 

o Pagamento por Serviços Ambientais – PSA e a adoção de Mecanismos de Adesão 

Voluntária - MAV (que em uma de suas alternativas envolve Certificações).  

O PSA estimula o potencial beneficiário a adotar boas práticas de manejo mediante um 

pagamento pelos serviços ambientais que tais práticas promovem: recuperação ou 
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proteção da mata ciliar, por exemplo. Os MVA não geram pagamentos por boas práti-

cas, como o PSA, mas agregam valor ao produto do beneficiário, com eventual empre-

go de certificações. Um exemplo, são as certificações dos produtos orgânicos que por 

sua natureza têm valor de mercado superior aos não-orgânicos, devido à maior dispo-

sição a pagar por seus consumidores.  

Os MAV são mais efetivos quando a relação entre as boas práticas e o produto é direta 

e evidente. Por exemplo, o cultivo de produtos agrícolas sem uso de defensivos quími-

cos, ou a agricultura orgânica, como é denominada. O PSA é mais efetivo quando as 

relações entre as boas práticas e a produção são indiretas, não evidentes ou inexisten-

tes. Isto ocorre na recuperação da mata ciliar, por exemplo, que afeta indiretamente a 

produção agropecuária de uma propriedade, ou simplesmente de nenhuma maneira a 

afeta. Os produtos da propriedade não ficam necessariamente mais valorizados no 

mercado devido às práticas adotadas, e por isto deve ser previsto um pagamento dire-

to como forma de estímulo. 

O uso de PSA e de MAV pode ser simultâneo na mesma propriedade: um agricultor 

pode ser beneficiário de um PSA por promover a recuperação da mata ciliar de sua 

propriedade e, ao mesmo tempo, ter sua produção certificada em um MAV por adotar 

a agricultura orgânica, por exemplo. 

As duas vertentes desse programa de estímulo às boas práticas rurais serão a seguir 

detalhadas tendo por referência a situação da bacia do Camaquã. 

4.7.1 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA 

Propõe-se adotar o Programa Produtor de Água - PPA da Agência Nacional de Águas - 

ANA, criado em 2001que visa a reversão da “situação de muitas bacias hidrográficas, 

em que o uso inadequado do solo e dos recursos naturais concorreu para a degrada-

ção dos recursos hídricos”1. O PPA prevê o apoio técnico e financeiro à execução de 

                                            

 

1 Agência Nacional de Águas (2014) Programa Produtor de Água. Seleção de propostas, Chamamen-
to Público no. 002/2014. Acesso em julho de 2016 em: 
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ações em projetos que promovam a recuperação e conservação de Áreas de Preserva-

ção Permanente (APP) e Reserva Legal, manutenção de áreas com vegetação nativa, 

construção de terraços em nível, de bacias de captação e infiltração de águas de chu-

va, adequação de estradas vicinais, entre outros.  

A efetivação do programa é realizada por meio “de articulações e parcerias entre insti-

tuições das esferas municipal, estadual, federal e privada, visando a adoção de Paga-

mento por Serviços Ambientais – PSA como um instrumento de incentivo aos produto-

res rurais que adotarem, de forma voluntária, práticas voltadas à conservação de água 

e solo”. Os projetos são de adesão voluntária e voltados a produtores rurais que se 

proponham a adotar práticas e manejos que promovam conservação de água e solo 

em suas propriedades. É prevista a remuneração dos produtores rurais participantes, 

pois os benefícios das boas práticas transbordam os limites das propriedades rurais e 

chegam aos demais usuários de água da bacia. 

A ANA, por meio do PPA, apoia projetos que contam com a parceria de associações 

locais ou regionais, prefeituras, comitês de bacia hidrográfica, agências reguladoras, 

produtores rurais, companhias de saneamento, de energia elétrica, empresas, associa-

ções comercias, turísticas, entre outros entes que possam contribuir. Os papéis e as 

responsabilidades são estabelecidos com o andamento do PPA.  

A ANA não contribui com recursos financeiros para o pagamento por serviços ambien-

tais. Estes devem ser aportados por parceiros previamente definidos no âmbito do ar-

ranjo organizacional do projeto. Recursos financeiros da ANA, no entanto, podem ser 

aportados em práticas de conservação de solo e água e na capacitação, a serem defi-

nidas. 

                                                                                                                              

 

http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/Chamamento%20002%202014%20-
%20Retifica%C3%A7%C3%A3o%202.pdf 



 
 

RT6 – Plano de Ações 

 

298 

Na Figura 4.13 são apresentados os programas existentes. Existem2:  

 38 projetos em andamento 

 7 Regiões Metropolitanas (mananciais de abastecimento de capitais - SP, RJ, 

Palmas, Rio Branco, Campo Grande, Goiânia e Brasília)  

 Área Abrangida pelos projetos ~ 400.000 ha  

 População impactada pelos projetos ~ 35 milhões de pessoas  

 Mais de 1.200 produtores recebendo serviços ambientais  

 Mais de 45.000 ha já trabalhados  

                                            

 

2 Apresentação da ANA em seminário de março de 2015 sobre o Programa Produtor de Água. Aces-

so em julho de 2016 em 

http://produtordeagua.ana.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=xc8DlIqgRjc%3d&tabid=190&mid=704 
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Figura 4.13 – Projetos do Programa Produtor de Água da ANA
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No Rio Grande do Sul existe um único projeto, no município de Vera Cruz, na bacia do 

arroio Andreas, que faz parte da bacia do rio Pardo. O Quadro 4.42 apresenta as su-

as informações básicas. 

Quadro 4.42 – Projeto Protetor das Águas de Vera Cruz/RS 

Município Vera Cruz/RS 

Ano de início do 
projeto 

2010 

Coordenadas 29º58'00" S / 52º14'00" W 

Usos da água Abastecimento doméstico, agropecuário e industrial 

Região beneficia-
da 

Abastecimento doméstico (70% área urbana - 8.050 hab; 1.865 hab. - área 
rural), pecuária, agricultura 

Propriedades 68 propriedades rurais na bacia 

Monitoramento Monitoramento hidrológico (estação automática), monitoramento de quali-
dade de água e, por dois anos, monitoramento de flora. 

Forma de partici-
pação da ANA 

Apoio Institucional e repasse de recursos. 

Valor Em 2015 ANA repassou R$ 800.000,00 para conservação de solo. 

Valor PSA R$ 350,00/hectare + incentivo anual de R$ 200,00 por proprietário - 64 
proprietários recebendo. Prefeitura aprovou a isenção de tarifa de água 

potável (valor básico mensal da tarifa é de R$ 44,50). 

Dados atuais Atualmente são 144,6 hectares de área preservada e 68 áreas rurais com-
prometidas com a preservação das nascentes e margens de cursos de 

água. 

Parceiros Financiadores: Fundación Altadis da Espanha e Universal Leaf Tabacos; 
Execução: Universidade Santa Cruz do Sul – UNISC; 

Apoio: Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RS, Sindicato Interestadual das 
Indústrias de Tabaco (SINDITABACO), Associação dos Fumicultores do 

Brasil (AFUBRA) e o CBH Rio Pardo. 

Fase Atual do 
Programa 

Até a presente data, o projeto conta com a adesão formal de 64 proprietá-
rios rurais em 68 propriedades com área total de 144,6 ha na sub bacia 

hidrográfica do Arroio Andréas. O pagamento teve início em dezembro de 
2011 

Amparo legal Lei Municipal 137/2015 que instituiu a Política Municipal de Pagamento por 
Serviços Ambientais, criou o Programa Municipal de Pagamento por Servi-
ços Ambientais e o Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais 

e deu outras providências. 

Fonte: Agência Nacional de Águas e comunicação pessoal de Dionei Minuzzi Delevati/UNISC. 

Esta bacia tem uma área total de 82,66 km2, sendo que a área de atuação do projeto 

se localiza a montante da captação de água da cidade de Vera Cruz, com área de 
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52,51 km2. Foi diagnosticado um déficit de mata ciliar da ordem de 57% sendo que a 

Área de Preservação Permanente ao longo do arroio Andreas tem 127,25 hectares3.  

A partir de um diagnóstico realizado nos primeiros meses do projeto, foram identifica-

das as áreas de interesse quanto à “produção de água”: nascentes importantes, con-

tribuintes do Arroio Andréas e áreas ripárias. Negociou-se com os produtores a defini-

ção da área de cada propriedade que seria preservada. Os que aceitaram aderir ao 

projeto assinaram um contrato de adesão, que está vinculado à Universidade de Santa 

Cruz do Sul, que realiza um pagamento anual pelos serviços ambientais prestados. 

As intervenções previram o cercamento das áreas para bloquear o acesso de animais 

(gado, cachorro, galinha, etc.), evitando a contaminação e a degradação da área a ser 

preservada. Em alguns casos foram previstos passadores para que os animais tivessem 

acesso às águas, em bebedouros. 

Para estimativa do custo de oportunidade das áreas a serem preservadas foram obti-

das estimativas da renda bruta média dos produtores, chegando-se a R$ 10.000,00/ha 

para o tabaco, R$ 2.250/ha para o arroz e R$ 1.500/ha para o milho. Supondo-se uma 

margem líquida de 20%, o custo de oportunidade seria aproximadamente R$ 2.000/ha 

para áreas de tabaco, R$ 450/ha para as áreas de arroz e R$ 300/ha para áreas de 

milho. Áreas inaptas à agricultura (alta declividade, matas naturais, alagadas; potrei-

ros, etc.) tiveram os seus custos de oportunidade estimados com valor abaixo de R$ 

300/ha. Em função disto, os valores de pagamentos anuais por serviços ambientais 

foram fixados como informado previamente: R$ 350/ha mais R$ 200 para cada propri-

etário. Ou seja, um produtor que destine 1 ha para preservação recebe um pagamento 

de R$ 550/ano. Recentemente, a prefeitura municipal isentou os produtores das tarifas 

de abastecimento de água potável. Como o valor base mensal é de R$ 44,50, isto 

agregaria mais R$ 534/ano, no mínimo. 

                                            

 

3 Delevati, D. M. et alii (XXXX). Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) na sub-bacia 
do arroio Andréas – Bacia Hidrográfica do rio Pardo – RS – Brasil. Simpósio Brasileiro  
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Existem, porém, dificuldade fiscais para definição deste pagamento por serviços ambi-

entais. Como não há legislação a respeito, ele foi caracterizado como uma prestação 

de serviços, incidindo, assim, imposto de renda e a contribuição ao INSS (federais), e o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), municipal.  

Para fins de isenção desse imposto municipal (ISSQN) a prefeitura de Vera Cruz enviou 

à sua Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 137/2015 que institui a “Política Muni-

cipal de Pagamento por Serviços Ambientais, cria o Programa Municipal de Pagamento 

por Serviços Ambientais e o Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e 

dá outras providências”. Inexiste, porém, lei federal que isente o participante de PSA 

dos impostos federais.  

O Projeto de Lei Federal no. 792/2007 que, portanto, está em discussão há 9 anos no 

Congresso Nacional, dispõe que “os valores monetários percebidos pela prestação de 

serviços ambientais: I – ficam isentos do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qual-

quer Natureza e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; II – não integram a base 

de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP ou da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS)” de forma a facilitar a implementação de programas de 

PSA no Brasil. 

4.7.1.1 Elaboração do Projetos 

De acordo com o Manual Operativo do Programa Produtor de Água da ANA4 a metodo-

logia de elaboração dos projetos deverá envolver “a integração das ações da Agência 

com os interessados em desenvolver parcerias em projetos de pagamento por serviços 

ambientais de proteção hídrica. ... Os interessados em ingressar no Programa, e que 

solicitarem via ofício dirigido ao Diretor-Presidente da ANA, poderão receber assistência 

técnica para a elaboração de projetos. .... A ANA pode disponibilizar recursos financei-

                                            

 

4 Agência Nacional de Águas (Brasil). Manual Operativo do Programa Produtor de Água / Agência 

Nacional de Águas. 2ª Edição. Brasília: ANA, 2012. 
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ros para a implantação de práticas de conservação de solo e água por meio de convê-

nios ou contratos de repasse...” 

Os usos prioritários dos recursos repassados pela ANA são: 

1. Práticas mecânicas: voltadas à conservação do solo e água, tais como subsola-

gem, construção de terraços, de barragens de captação e infiltração de água de 

chuva (barraginhas), de barragens subterrâneas, readequação de estradas ru-

rais e outras tecnologias adaptáveis à região de implantação do projeto; 

2. Recuperação florestal: voltadas ao restabelecimento da cobertura vegetal com 

fins de proteção hídrica, e pode incluir o cercamento de áreas, produção de 

mudas, plantio, enriquecimento, regeneração natural e conservação; 

3. Atividades de educação ambiental: palestras, cursos, reuniões, seminários, 

eventos, material de divulgação e de consumo, logística, e contratação de pa-

lestrantes, instrutores, monitores. 

O ponto de partida é a existência de interesse pela manutenção e melhoria da qualida-

de e da disponibilidade da água de uma determinada bacia hidrográfica. Fundamenta-

se na existência de parceiros dispostos a investir (os apoiadores), de um lado, e pres-

tadores de serviços ambientais (geralmente, os produtores rurais), de outro. Os apoia-

dores, grosso modo, podem ser o governo do estado, prefeituras, empresas de sane-

amento e outros usuários de água da bacia, organismos representativos de indústrias 

que usam insumos produzidos na bacia, universidades com programas na área ambi-

ental, entidades multilaterais de fomento, organizações não-governamentais, etc. Os 

prestadores de serviços ambientais são geralmente produtores rurais que se propõe a 

reservar parte de suas áreas para as finalidades do projeto, vinculadas à manutenção e 

melhoria da qualidade e da disponibilidade da bacia hidrográfica. 

4.7.1.2 Formas de apoio 

As formas de apoio podem ser as mais diversas: isenção de tributos, isenção ou abati-

mento de tarifas de serviços públicos, financiamentos subsidiados de investimentos e 

custeio das atividades produtivas, apoio técnico e extensão rural, e o pagamento pelos 



 
 

RT6 – Plano de Ações 

 

304 

serviços, em espécie. Busca-se por estas alternativas compensar ao prestador dos ser-

viços ambientais – os produtores rurais – pelas eventuais perdas de ingresso resultan-

tes do uso de sua propriedade para as finalidades do projeto. 

4.7.1.3 Formalização 

Geralmente, as parcerias firmadas nos projetos são consolidadas por meio da celebra-

ção de um Acordo de Cooperação Técnica - ACT, o qual deve prever a organização de 

uma Unidade de Gestão do Projeto – UGP.  

4.7.1.4 Recursos  

Entende a ANA que os financiadores devem investir um montante proporcional aos 

ganhos obtidos com o projeto. Não são buscadas transferências de cunho social, mas a 

compra de serviços ambientais que geram benefícios para quem os compra. A situação 

financeira e o porte da entidade financiadora que atua no PSA não são relevantes para 

o Programa. Busca -se em todos os projetos a sua sustentabilidade.  

As potenciais fontes de recursos são: Orçamento Geral da União, Estados e Municípios;  

Fundos Estaduais de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente; Fundo Nacional de Meio 

Ambiente; Outros Fundos (Clima, FONPLATA, etc.); Bancos (setor de apoio, carteira de 

crédito); Organismos Internacionais (BIRD, BID); Organizações Não Governamentais; 

Fundações; Empresas de saneamento; Empresas de geração de energia elétrica; Comi-

tês de bacia (recursos da cobrança pelo uso da água); Termos de Ajustes de Conduta, 

Compensação Financeira e Multas; Compensação ambiental; Mecanismo de Desenvol-

vimento Limpo; Empresas públicas e privadas. 

4.7.1.5 Objetivos e Metas 

O programa terá como objetivos a redução da perda de solos e do consequente asso-

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

servindo assim como projeto demonstrativo a ser replicado em diversas sub-bacias 

críticas da bacia do Camaquã.  

Como metas verificáveis, espera-se em 5 anos a redução de 30% da carga de sedi-

mentos a redução de 40% da poluição hídrica orgânica no exutório da sub-bacia. 
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4.7.1.6 Descrição Sucinta  

O programa, na vertente da redução da perda de solos, consiste na identificação, ava-

liação, divulgação e implementação de ações de recuperação de solos, manutenção de 

cobertura vegetal permanente, implantação de pequenas obras de retenção de água e 

uso de técnicas de conservação do solo e da água, como o terraceamento e o mul-

ching5 vertical.  

Na vertente de redução da poluição hídrica envolve a identificação, avaliação, divulga-

ção e implementação de ações voltadas à redução do lançamento de poluentes no solo 

e nos corpos de água, por meio do cercamentos de corpos de água para evitar a en-

trada de animais, construções de fossas, biodigestores, etc. 

O programa será idealizado, elaborado, implantado, operado e monitorado por um 

arranjo local de entes que se agrupam como abaixo; sugestões sobre as entidades que 

poderão assumir cada função são sugeridas, em primeira aproximação: 

1. Proponente: é o responsável pela elaboração e o encaminhamento do projeto à 

ANA, celebrar os contratos, e acompanhar as suas execuções: poderia ser a 

Agência de Bacia, a Entidade Delegatária de suas funções, ou entidade desig-

nada pelo Comitê da Bacia do Camaquã, que em seu nome propõe o projeto; 

também, poderia ser uma Universidade com atuação de extensão na região; 

2. Órgãos públicos estaduais: são os órgãos públicos estaduais envolvidos; no ca-

so, será a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por 

meio do Departamento de Recursos Hídricos e da Fundação Estadual de Prote-

ção Ambiental; 

                                            

 

5 Cobertura do solo com resíduos vegetais ou lonas plásticas visando proteger sua estrutura e con-

trolar a erosão; em casos de existência de cultivos, mantém a umidade, aumenta a fertilidade e a 

produtividade. 
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3. Órgão Público municipal: a Prefeitura de Amaral Ferrador, por meio das Secre-

tarias de Meio Ambiente e de Agropecuária; 

4. Assistência Técnica: prover a assistência técnica e o controle do Programa; é 

prevista a participação da EMATER neste papel; 

5. Agente Financeiro do Programa: realizar o gerenciamento financeiro; poderia 

ser a Agência de Bacia, ou a Secretaria Executiva do Fundo Estadual de Recur-

sos Hídricos, ou o banco oficial que fará a cobrança pelo uso de água na bacia 

e que receberá recursos oriundos dos donantes do Programa; 

6. Unidade de Gestão do Projeto – UGP: ente supervisor do Programa, que geren-

cia sua implantação e supervisiona seu funcionamento; será uma unidade a ser 

criada com participação de representantes de todos os participantes, incluindo 

o Comitê da Bacia do Camaquã; 

7. Produtor Rural beneficiário: é o prestador de serviços ambientais, que gera os 

benefícios ambientais que são pagos. 

4.7.1.7 Participantes do Programa 

De forma mais detalhada, e de acordo com o Manual Operativo do Programa, as fun-

ções de cada ente seriam: 

4.7.1.7.1 Proponente 

Cabe ao proponente:  

I. Elaborar o diagnóstico sócio ambiental e o projeto da sub-bacia, aproveitando 

onde pertinente as informações do Plano da bacia Hidrográfica do Camaquã; 

II. Destinar no seu Plano de Aplicação, anual ou plurianual, recursos para o paga-

mento dos serviços ambientais – PSA e aqueles para a execução dos projetos;  

III. Instaurar processo licitatório para seleção dos projetos de conservação de água 

e solo, e reflorestamento, que aportem maiores benefícios ambientais atenden-
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do aos objetivos do Programa, estabelecendo critérios e procedimentos para 

sua execução;  

IV. Celebrar os contratos com os produtores rurais, estabelecendo metas, épocas 

de verificação e pagamentos das parcelas;  

V. Acompanhar, por meio da Unidade de Gestão do Projeto, o cumprimento das 

suas metas;  

VI. Monitorar o cumprimento das condições estabelecidas nos contratos dos produ-

tores beneficiários relativas ao Programa;  

VII. Capacitar seu quadro técnico nos procedimentos do Programa;  

VIII. Demonstrar, tendo por base avaliação da entidade de Assistência Técnica, os 

critérios de implantação do Programa e o cumprimento de suas metas, estas úl-

timas para efeito da liberação das parcelas do PSA.  

4.7.1.7.2 Órgãos estaduais 

Cabe aos órgão(s) envolvido(s) do estado: 

I. Desenvolver legislação voltada à criação de incentivos para os produtores rurais 

que prestam serviços ambientais, quando necessário;  

II. Propor anualmente, no seu Orçamento Geral, a consignação dos recursos ne-

cessários à execução do projeto;  

III. Apoiar a elaboração dos Projetos Individuais das Propriedades (PIP);  

IV. Estabelecer em articulação com a entidade de Assistência Técnica os Índices de 

Eficiência de Abatimento de Erosão (P.A.E.) e de Abatimento da Poluição 

(P.A.P.); 

V. Estabelecer em conjunto com o Comitê da Bacia do Camaquã e o órgão de As-

sistência Técnica o valor de pagamento unitário, de acordo com o Valor de Re-

ferência do Programa (VRE/ANA);  



 
 

RT6 – Plano de Ações 

 

308 

VI. Estabelecer em conjunto com o Comitê da Bacia do Camaquã e o órgão de As-

sistência Técnica o valor do pagamento unitário das áreas de conservação ou 

recuperação da vegetação natural;  

VII. Instalar e operar os equipamentos de monitoramento hidrológico necessários à 

avaliação do desempenho do Programa;  

VIII. Disponibilizar dados geográficos, pedológicos, hidrológicos (qualidade e quanti-

dade) e de uso atual da terra da bacia proposta;  

IX. Monitorar, em conjunto com os demais parceiros, as variáveis hidrológicas rela-

tivas à quantidade e qualidade da água superficial, durante o período do Pro-

grama;  

X. Disponibilizar meios necessários para treinamento e capacitação dos participan-

tes do Programa durante toda a sua duração;  

XI. Acompanhar a implantação do Programa;  

XII. Implementar programa de educação ambiental no âmbito do Programa;  

4.7.1.7.3 Prefeitura municipal 

Cabe à Prefeitura de Amaral Ferrador: 

I. Desenvolver legislação voltada à criação de incentivos para os produtores rurais 

que prestam serviços ambientais, quando necessário, especialmente visando 

isentar os produtores rurais que aderirem ao Programa do pagamento do Im-

posto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) derivado dos serviços presta-

dos;  

II. Propor anualmente, no seu Orçamento Geral, a consignação dos recursos ne-

cessários à execução do projeto;  

III. Apoiar a elaboração dos Projetos Individuais das Propriedades (PIP); 

IV. Em articulação com os órgãos estaduais envolvidos: 
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a. Disponibilizar meios necessários para treinamento e capacitação dos 

participantes do Programa durante toda a sua duração;  

b. Acompanhar a implantação do Programa;  

c. Implementar programa de educação ambiental no âmbito do Programa. 

4.7.1.7.4 Assistência Técnica 

São atribuições da assistência técnica: 

I. Receber e manter o registro ordenado, por data e hora, das inscrições dos pro-

dutores, conforme previsto no edital;  

II. Elaborar os PIPs nas propriedades dos produtores que aderirem ao projeto;  

III. Identificar as estradas da bacia que são fonte de sedimentos e elaborar os pro-

jetos de readequação;  

IV. Desenvolver um programa de educação ambiental voltado ao controle da polui-

ção difusa rural e à proteção de mananciais;  

V. Acompanhar a implantação dos projetos em suas fases críticas, de acordo com 

o cronograma previamente definido. 

4.7.1.7.5 Agente Financeiro do Programa 

O Agente Financeiro tem como atribuições: 

I. Receber e administrar os recursos destinados à conta do projeto, observando 

as orientações legais e normativas pertinentes;  

II. Realizar a contratação da prestação dos serviços ambientais dos produtores ru-

rais;  

III. Efetuar a liberação das parcelas referentes ao projeto, mediante notificação 

emitida por entidade devidamente credenciada;  
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IV. Prestar contas da movimentação financeira da conta por intermédio de relató-

rios periódicos ou sempre que solicitado;  

V. Fornecer, periodicamente, os demonstrativos contábeis da conta com os desta-

ques dos depósitos realizados, dos rendimentos, da capitalização dos rendimen-

tos e dos resgates efetuados por sua ordem.  

4.7.1.7.6 Unidade de Gestão do Projeto - UGP 

Cabe à UGP: 

I. Elaborar seu regimento interno;  

II. Seguir as orientações do Programa estabelecidos neste Manual Operativo;  

III. Fazer a gestão da implantação do Programa na bacia;  

IV. Acompanhar e registrar a implementação dos projetos nas propriedades rurais 

(PIPs), de acordo com o cronograma previamente definido;  

V. Informar, aos participantes do projeto, eventuais irregularidades observadas na 

sua implantação.  

4.7.1.7.7 Produtor rural beneficiário, ou o prestador de serviços ambientais 

Cabe a este participante:  

I. Efetuar sua inscrição no projeto e apresentar sua proposta nas datas e locais 

estabelecidos no edital; 

II. Apoiar a assistência técnica na elaboração do Projeto Individual de sua Proprie-

dade (PIP);  

III. Participar da implantação, operação e manutenção do PIP de acordo com o es-

tabelecido no contrato;  
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IV. Informar ao contratante o andamento da implantação do empreendimento e 

eventuais alterações em relação ao projeto original ou ao cronograma propos-

to;  

V. Comunicar ao contratante o início da operação do empreendimento e solicitar 

visita de avaliação, com vistas à certificação para liberação das parcelas do PSA 

estipuladas em contrato;  

VI. Franquear a todas as entidades envolvidas no projeto o acesso à propriedade, 

bem como às informações necessárias à comprovação do cumprimento das 

condições contratuais.  

4.7.1.7.8 Atribuições da Agência Nacional de Águas – ANA 

De acordo com seu Manuel Operativo, caberá à ANA: 

I. Propor anualmente, no Orçamento Geral da União, a consignação dos recursos 

necessários à execução do Programa Produtor de Água;  

II. Analisar as propostas de inclusão dos projetos no Programa Produtor de Água;  

III. Apoiar tecnicamente a concepção e execução dos projetos do Programa Produ-

tor de Água;  

IV. Capacitar as equipes técnicas das entidades parceiras;  

V. Propor parâmetros, indicadores e metas apropriados ao projeto;  

VI. Apoiar financeiramente a execução de ações para o alcance dos objetivos do 

projeto;  

VII. Acompanhar a implantação dos projetos;  

VIII. Instalar equipamentos de monitoramento hidrológico necessários para a avalia-

ção do desempenho do Programa;  

IX. Divulgar o Programa em âmbito nacional;  
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X. Avaliar os resultados do Programa;  

XI. Nomear um membro da sua equipe para compor a UGP;  

Ressalta-se que o arranjo organizacional pode contar com a participação de outros 

parceiros com atribuições específicas para a execução de ações no âmbito do projeto. 

Estes podem participar do Acordo de Cooperação Técnica e compor a Unidade de Ges-

tão do Projeto, bem como assinar acordos bilaterais. 

4.7.1.7.9 Possíveis donantes 

Entre os donantes, que são aqueles que recebem benefícios do Programa e que contri-

buem financeiramente para a sua implementação e operação, podem ser incluídos: 

1. Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN: interessada na melhoria 

da qualidade de água na bacia. Uma das formas de contribuição seria isentar, 

ou atribuir descontos, às tarifas dos serviços de abastecimento de água dos 

produtores rurais participantes do Programa (como ocorre no município de Vera 

Cruz); 

2. Sindicato Interestadual das Indústrias de Tabaco (SINDITABACO) e Associação 

dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA): seus benefícios serão resultantes das me-

lhorias ambientais da sub-bacia onde for implantado o Programa e que tem na 

produção de fumo a principal atividade econômica. Também obterão benefícios 

derivados da atestação de responsabilidade social derivada de suas participa-

ções; 

3. Fundo Estadual de Recursos Hídricos: de acordo com as norma de utilização 

dos seus recursos6, visando a programas e projetos de preservação e recupe-

ração dos recursos hídricos e Projetos Socioambientais que objetivem a I - pre-

                                            

 

6 Manual Operativo do Uso dos Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 2014, acesso em 

http://www.sema.rs.gov.br/upload/Manual_FRH_2014%20Versao_Final.pdf em julho de 2016. 

http://www.sema.rs.gov.br/upload/Manual_FRH_2014%20Versao_Final.pdf
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servação com a finalidade de manutenção de um ecossistema; II - conserva-

ção; III - recuperação: visando restabelecimento das características físicas, 

químicas e biológicas dos componentes do ambiente; IV - gestão ambiental: 

quando objetivarem o desenvolvimento de estrutura institucional pública ou so-

cial, integrada com sistema de administração pública estadual, para o gerenci-

amento das atividades de busca da qualidade de vida e da saúde ambiental, 

promoção do equilíbrio e qualidade do meio ambiente, da proteção do patrimô-

nio ambiental... e o planejamento da ocupação e desenvolvimento urbano e re-

gional. E ações de educação ambiental associadas aos projetos socioambientais 

propostos. 

4. Bancos de Fomento à Agropecuária: Banco do Brasil, Caixa Econômica Estadu-

al, Bradesco, Banrisul, e demais bancos com recursos para investimento e cus-

teio agropecuário, e para o programa de Agricultura de Baixo Carbono, que po-

derão aportar recursos para implementação dos Projetos Individuais das Pro-

priedades, com prazos e taxas adequadas à capacidade de pagamento dos pro-

dutores; 

5. Organizações Não Governamentais, Fundações com interesses na proteção am-

biental, etc.: apoiarão o Programa como forma de contribuir para o alcance de 

suas finalidades, por meio de doações. 

4.7.1.8 Passos para elaboração do projeto  

De acordo com o Manual Operativo da ANA, as etapas de implantação dos projetos são 

abaixo consideradas, em 4 fases:  

I. Fase de concepção do Programa: 

1. Identificação Proponente, Agente Financeiro do Programa, Unidade de Gestão 

do Projeto – UGP; 

2. Identificação dos provedores e beneficiários de serviços ambientais;  

3. Identificação de interessados com disposição a pagar pelos serviços ambientais;  
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4. Reuniões de aproximação dos provedores e beneficiários com vistas a estabele-

cer um mercado para os serviços ambientais;  

5. Definição de papéis e responsabilidades;  

6. Articulação com a ANA visando a obtenção de apoio para a elaboração e opera-

cionalização do projeto; 

II. Fase de elaboração do Programa: 

7. Elaboração do Diagnóstico Socioambiental e Projeto Básico;  

8. Estimativa dos valores de referência para os pagamentos relativos aos abati-

mentos (VRE);  

9. Definição do orçamento, do cronograma, bem como das necessárias fontes de 

financiamento para o pagamento dos serviços ambientais, elementos estes que 

determinarão a magnitude do projeto;  

10. Identificação de órgãos e entidades públicas, federais, estaduais e municipais, 

ONGs e outras que possam fornecer insumos que facilitem a implementação 

das ações;  

11. Reunião dos parceiros, incluindo associação de produtores, para definir a estra-

tégia de implementação do projeto;  

III. Fase de implantação do Programa: 

12. Treinamento das entidades participantes, relativo aos procedimentos de im-

plantação e certificação;  

13. Lançamento do edital para seleção das propriedades;  

14. Identificação dos produtores interessados;  

15. Elaboração dos Projetos Individuais das Propriedades (PIPs);  

16. Recebimento, análise e seleção das propostas dos produtores;  
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17. Implementação dos projetos;  

IV. Fase de execução do Programa 

18. Instalação de equipamentos de monitoramento hidrológico em pontos estraté-

gicos da bacia;  

19. Certificação do grau de implantação dos projetos;  

20. Pagamento, aos produtores certificados, dos valores contratados;  

21. Validação da metodologia e dos parâmetros de abatimento de erosão e de po-

luição do projeto.  

4.7.1.9 Seleção de Sub-bacias Hidrográficas  

De acordo com o Manual Operativo da ANA a sub-bacia hidrográfica que atender a, 

pelo menos, um dos critérios descritos a seguir, é elegível, sendo prioritária aquela que 

atender o maior número deles: 

1. Ser um manancial de abastecimento de água para uso urbano ou industrial;  

2. Ser um manancial de fornecimento de água para a geração de energia elétrica;  

3. Estar inserida em bacias hidrográficas que já tenham os instrumentos de ges-

tão, previstos na Lei 9.443/97, implementados;  

4. Estar inserida em uma bacia hidrográfica cujo Plano de Recursos Hídricos iden-

tifique problemas de poluição difusa de origem rural, erosão e déficit de cober-

tura vegetal em áreas legalmente protegidas;  

5. Ter um número mínimo de produtores rurais interessados que possa viabilizar a 

aplicação do Programa;  

6. Estar em situação de conflito de uso dos recursos hídricos;  

7. Estar sujeita a eventos hidrológicos críticos recorrentes. 
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Na identificação, portanto, os itens 4 e 5 podem ser assegurados na bacia do Cama-

quã. Os itens 1, 6 e 7 são desejáveis e deverá ser considerada a possibilidade de ser 

atendida a maior parte deles. O item 2 não se aplica e o item 3, especialmente o ins-

trumento de cobrança, poderá estar atendido na fase de operacionalização do projeto, 

mas, possivelmente, não antes. 

Por estas razões se propõe que o Programa seja implementado na bacia do arroio La-

drão, município de Amaral Ferrador. Esta bacia, apresentada no trecho final na Figura 

4.14, tangencia a área urbana da cidade de Amaral Ferrador, sendo ali localizado o 

balneário do Salso, que se constitui em uma das principais áreas de lazer da popula-

ção, especialmente no verão. A agropecuária é a principal ocupação econômica da ba-

cia, com destaque aos cultivos de fumo, milho, feijão, e a pecuária extensiva, especi-

almente bovinos.  

Ela se encontra na Unidade de Planejamento e Gestão do Médio Camaquã, e na Região 

Homogênea quanto aos Preceitos de Gerenciamento de Recursos Hídricos – RHGRH do 

Escudo Oriental, que faz a transição entre as RHGRHs do Pampa e das Terras Baixas. 

Nesta RHGRH um dos principais problemas é a erosão do solo devido a práticas agríco-

las inadequadas, que é a principal consideração deste Programa. 
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Figura 4.14 – Mapa da sub-bacia do arroio Ladrão no seu trecho final próximo à foz no rio Camaquã 

Fonte: Google Earth (2016)
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4.7.1.10 Prazo de Execução  

A Fase I de concepção do Programa é estimada em 3 meses; ela culminará com as 

articulações com a ANA para orientações e obtenção de apoio para a elaboração do 

Programa. A Fase II de elaboração do Programa é estimada em 6 meses. A Fase III de 

implantação do Programa terá duração estimada em 9 meses. A fase final de execução 

do Programa é permanente, mas com previsão inicial de atividades para 5 anos. No 

total, seriam 6,5 anos no total. 

Prioridade: Alta 

4.7.1.11 Estimativa de Custos 

Para a Fase I de concepção não existem custos a serem assumidos com recursos ex-

ternos; os recursos próprios de Comitê e das entidades participantes, serão usados 

para desenvolver as atividades previstas. Quando necessário, o Comitê poderá aportar 

recursos de pequena monta para custeio de atividades específicas. 

A Fase II de elaboração do Programa é estimada em cerca de R$ 320 mil, conforme 

detalhado no Quadro 4.43. 
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Quadro 4.43 – Orçamento da fase II do Programa. 

Item 
MESES 

Total 
Va-

lor/hora 
Total (R$) 

1 2 3 4 5 6 

Pessoal 

Profissional 
nível superior 
(horas/mês) 

240 240 240 240 240 240 1440 R$ 100 R$ 144.000 

Apoio técnico 
(geoproces-
samento e 
outros (ho-
ras/mês) 

160 160 160 160 160 160 960 R$ 50 R$ 48.000 

Apoio admi-
nistrativo 
(horas/mês) 

50 50 50 50 50 50 300 R$ 25 R$ 7.500 

Diárias (dias/ 
mês) 

12 12 12 4 4 12 56 R$ 200 R$ 11.200 

TOTAL PESSOAL R$ 210.700 

Equipamento e material de consumo 

Aluguel de 
equipamento 
e material de 
consumo 
(R$) 

R$ 
5.000 

R$ 
5.000 

R$ 
5.000 

R$ 
5.000 

R$ 
5.000 

R$ 
5.000 

R$ 
30.00
0 

  R$ 60.000 

Transporte e 
combustível 

R$ 
1.400 

R$ 
1.400 

R$ 
1.400 

R$ 
700 

R$ 
700 

R$ 
1.400 

R$ 
7.000 

  R$ 7.000 

TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO R$ 67.000 

TOTAL PARCIAL R$ 277.700 

Benefícios e despesas indiretas (15% Total Parcial) R$ 41.655 

TOTAL GLOBAL R$ 319.355 

 

Na Fase III, de implantação do Programa, envolve o curso de capacitação, a elabora-

ção dos Projetos Individuais das Propriedades – PIP e a implementação desses proje-

tos. Os custos destes programas deverão ser assumidos com recursos diretos dos par-

ticipantes.  

Para o curso de capacitação, propõe-se que a ANA assuma os custos com instrutores e 

o Comitê, Prefeitura de Amaral Ferrador e a EMATER paguem os custos relacionados 

ao local, equipamentos, transporte e alimentação dos participantes. Quando necessá-

rio, o Comitê poderá aportar recursos de pequena monta para custeio de atividades 

específicas. 

Os custos dos PIPs deverão ser assumidos pela EMATER, responsável por suas elabo-

rações, apoiada financeiramente pelo Comitê, quando necessário, no caso de pequenas 
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despesas. Finalmente, os custos de implantação dos PIPs serão assumidos pelos pro-

dutores, contando com recursos dos bancos de fomento agrícola, em condições espe-

ciais. 

Na Fase IV, de execução, o orçamento deverá ser elaborado nas fases II e III. 

Prazo de Execução: Curto prazo. 

4.7.1.12 Instituições Responsáveis e Intervenientes 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amaral Ferrador, CBH Camaquã, Agência Nacio-

nal de Águas, DRH/SEMA, FEPAM/SEMA, FRH/RS, Prefeitura de Amaral Ferrador, EMA-

TER, CORSAN, SINDITABACO, AFUBRA, Bancos de fomento a agropecuária, etc. 

4.7.2 MECANISMOS DE ADESÃO VOLUNTÁRIA – MAV: SELO AZUL DE SUSTENTABILIDADE 

HÍDRICA 

Este programa segue uma tendência mundial de que a Gestão Ambiental e a Gestão 

dos Recursos Hídricos sejam orientadas pela adoção de mecanismos descentralizados 

que atuam com limitações de espaços de atuação e de acesso a fontes de recursos, 

imposições de barreiras não alfandegárias para acesso a mercados. Estes mecanismos 

atuam tendo por base a observância de exigências de certificações que visem à quali-

dade de processos e/ou às tecnologias de produção ambientalmente limpas. Dentre 

outras variantes, destacam-se as normas das séries série ISO 9.000 e ISO 14.000. Por 

exemplo, a Norma ISO 14.046/2014 propôs critérios de uso eficiente da água tendo 

por base o conceito da Pegada Hídrica adotado pelo Water Footprint Network.  

O processo de certificação garante privilégios aos produtores que atenderem a deter-

minados protocolos ambientais. Estes podem ocorrer de diversas formas: acesso a 

determinados mercados, isenções de tributos ou acesso a financiamento subsidiados, 

agregação de valor aos seus produtos derivado do atendimento de demandas do mer-

cado consumidor relacionadas a produtos ambientalmente adequados. Um dos exem-

plos de Mecanismo de Adesão Voluntária é o Programa Governamental de Agricultura 

de Baixo Carbono que concede empréstimos subsidiados e com prazos atraentes a 

agropecuaristas que realizem investimentos que atendam a determinados protocolos 

que visam a redução das emissões de carbono. 
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É importante lembrar que existe um significativo espaço para que se desenvolvam 

MAVs, de modo criativo, contemplando requisitos de certificação, inclusive em áreas 

geográficas específicas, para fins de incentivar e induzir comportamentos, como via de 

acesso a recursos, por exemplo, de financiamento de ações em planos de bacias hi-

drográficas, e, inclusive, a recepção de Pagamento por Serviços Ambientais, objeto de 

programa específico, acima apresentado.  

A criação de um Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica, objeto deste Programa, busca 

garantir mecanismo que permita:  

1. Sensibilizar o poder público, usuários e sociedade civil a fixarem metas que 

promovam o uso eficiente de água, com a eliminação de desperdícios e contro-

le do lançamento de poluentes,  

2. Agregar valor aos produtos ofertados ou  

3. Contribuir para melhor imagem pública dos usuários dos produtos, principal-

mente da agroindústria, dentro da visão de Responsabilidade Social.  

No caso específico da bacia do Camaquã, foi selecionada a sub-bacia do arroio Duro 

para aplicação deste programa demonstrativo, para que possa no futuro ser expandido 

para toda a bacia. Esta sub-bacia se encontra na Unidade de Planejamento e Gestão 

do Médio Camaquã e na Região Homogênea quanto aos Preceitos de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos – RHGRH do Escudo Oriental. Os principais problemas hídricos 

desta RHGRH é a erosão do solo devido a práticas agrícolas inadequadas e o uso indis-

criminado de defensivos agrícolas, objeto de controle deste Programa. 

A Figura 4.15 mostra a barragem e reservatório do arroio Duro, localizado a montan-

te da cidade de Camaquã, que ali tem sua captação de águas para abastecimento. Na 

Figura 4.16 é apresentada parte da bacia do arroio Duro, imediatamente a montante 

da barragem. Verifica-se uma ocupação do solo bastante diferenciada daquela mostra-

da na Figura 4.14, na sub-bacia do arroio Ladrão (as escalas de todas imagens é a 

mesma).  
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Na bacia do arroio Duro a ocupação é mais densa e heterogênea, com maior grau de 

antropização do que na bacia do arroio Ladrão. De acordo com Fróes e Karam (2007)7 

“a montante da barragem, predomina o sistema de produção característico de segmen-

tos da agricultura familiar, que apresenta uma estrutura fundiária baseada na pequena 

propriedade rural, voltado à policultura (fumo, milho, mandioca, feijão, e outras cultu-

ras) destinada ao consumo próprio e ao mercado. Esta região é composta, em toda 

sua extensão, por propriedades com área de plantio em torno de 5 ha, e a maioria dos 

produtores está vinculada à produção de fumo, principal fonte de ingresso monetário. 

Pelo uso de técnicas agrícolas pouco apropriadas, decorrem fortes impactos ambien-

tais, como a erosão, o assoreamento e a poluição das águas por agrotóxicos”. 

Uma das principais preocupações da população da cidade de Camaquã com relação à 

qualidade da água de abastecimento é a possível presença de agrotóxicos. Apesar da 

empresa concessionária desses serviços, a CORSAN, ter afirmado não haver problemas 

desta natureza nas águas que capta, e nem haver evidência de taxas de elevadas de 

neoplasias causadas por este problema, considerando informações do DATASUS. Se-

gundo alguns formadores de opinião locais, resíduos de agrotóxicos poderiam ser en-

contrados nos sedimentos depositados do reservatório, o que, mesmo não afetando 

neste momento a água captada pela CORSAN, poderá isto ocorre na ocorrência de 

mobilização deste estrato. 

Este Programa visa estabelecer uma certificação na forma de um Selo Azul de Susten-

tabilidade Hídrica nas propriedades rurais a montante da barragem do arroio Duro co-

mo forma de promover maiores controles no uso de defensivos agrícolas e, assim, mi-

tigar as preocupações da população de Camaquã. 

                                            

 

7 Fróes, M. N.; Karam, K. F. (2007). Possibilidades de gestão de recursos hídricos: a situação da 
sub-bacia do arroio Duro – Camaquã/RS. Rev. Bras. Agroecologia, v.2, n.1, fev. 2007, p. 756-760. 
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Figura 4.15 – Mapa da barragem do arroio Duro 
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Figura 4.16 – Mapa da bacia do arroio Duro, a montante da barragem
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4.7.2.1 Elaboração do Programa 

Entende-se existir dois mercados diretamente ligados aos produtores rurais da sub-

bacia do arroio Duro: 

1. A população de Camaquã, que consome os produtos agropecuários, usualmen-

te hortigranjeiros da sub-bacia; 

2. Indústrias fumageiras, que consomem o fumo, que é a principal atividade pro-

dutiva da sub-bacia.   

Esses dois segmentos são os alvos do Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica. A propos-

ta é que ambos os mercados participem do programa, optando ou aceitando pagar 

valor adicional pelos produtos certificados com o Selo Azul. 

Para concretizar este objetivo cinco atividades deverão ser executadas: 

1. Definir um protocolo produtivo para fumo e outro para hortigranjeiros que habi-

lite o produtor à certificação; 

2. Credenciar uma entidade certificadora; 

3. Obter a adesão da indústria fumageira por meio de acordo com o Comitê; 

4. Obter a adesão da sociedade por meio de uma campanha de divulgação dos 

produtos certificados com Selo Azul; 

5. Divulgar entre os produtores as vantagens da certificação, buscando as suas 

adesões. 

4.7.2.2 Objetivos e Metas 

O objetivo geral deste Programa é estabelecer a certificação na forma do Selo Azul de 

Sustentabilidade Hídrica nas propriedades rurais a montante da barragem do arroio 

Duro como forma de promover maiores controles no uso de defensivos agrícolas e, 

assim, mitigar as preocupações da população de Camaquã quanto à qualidade das 

águas de abastecimento. 

A meta proposta é atingir, em até cinco anos, o número 90% de produtores certifica-

dos em zona imediatamente lindeira com o reservatório do Duro e 50% de produtores 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

326 

certificados nas demais partes da sub-bacia com o Selo Azul de Sustentabilidade Hídri-

ca. 

4.7.2.3 Procedimentos 

Para cada atividade acima destacada são propostos os seguintes procedimentos: 

4.7.2.3.1 Definir um protocolo produtivo para fumo e outro para hortigranjeiros que habi-
lite o produtor à certificação 

O protocolo produtivo para o fumo deverá ser negociado pelo Comitê da Bacia Hidro-

gráfica do Camaquã com a cadeia produtiva fumageira, representada pela AFUBRA e 

pelo SINDITABACO, com participação da EMATER. Ele deve estar vinculado a um uso 

mínimo de defensivos agrícolas em conjunto com medidas de proteção do solo contra 

a erosão, que sejam viáveis de serem implementados pelo agricultor e facilmente certi-

ficados.  

O protocolo produtivo para hortigranjeiros deve se espelhar nos preceitos da agricultu-

ra orgânica por um lado, e nos preceitos do uso adequado de defensivos agrícolas, por 

outro lado. Poderão ser estabelecidos graus distintos de certificação para os produtos 

orgânicos e aqueles convencionalmente produzidos com uso adequado de defensivos. 

Em ambos os casos também deverão ser considerados preceitos de proteção do solo 

contra erosão e, nas culturas irrigadas, de uso eficiente da água. Estes critérios de 

certificação deverão ser estabelecidos em acordos a serem promovidos pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais envolvidos, 

a EMATER, Organizações Ambientalistas e pesquisadores da área com notório saber no 

tema, entre outros. Aplica-se igualmente a demanda de que o protocolo produtivo seja 

viável de ser implementado pelo agricultor e facilmente certificado.  

4.7.2.3.2 Credenciar uma entidade certificadora 

A entidade certificadora poderá ser a EMATER. 

4.7.2.3.3 Obter a adesão da indústria fumageira por meio de acordo com o Comitê 

A adesão da indústria será promovida pela imagem de responsabilidade social que será 

divulgada. Ao privilegiarem a compra de tabaco de produtores certificados, as indús-

trias também poderão ser certificadas por entidade específica. Esta certificação reves-

te-se de grande relevância especialmente para os produtos colocados em mercados 

onde o atendimento a cuidados com o meio ambiente agrega valor. 
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4.7.2.3.4 Obter a adesão da sociedade por meio de uma campanha de divulgação dos 
produtos certificados com Selo Azul 

A adesão da sociedade é um processo mais complexo, por lidar com um grande núme-

ro de pequenos consumidores dos produtos hortigranjeiros certificados. Uma campa-

nha de publicidade deve ser desenvolvida para o município de Camaquã ressaltando as 

vantagens de opção pelos produtos certificados, tanto por questões de sanidade intrín-

seca, quanto por questões de segurança quanto à qualidade da água de abastecimen-

to. Para isto, uma agência de publicidade deverá ser contratada para elaborar e reali-

zar a campanha, e desenvolver o design do Selo Azul.  

4.7.2.3.5 Divulgar entre os produtores as vantagens da certificação, buscando as suas 
adesões 

A divulgação entre os produtores deverá ser realizada pela EMATER, que deverá elabo-

rar material de divulgação e informação, junto a uma cartilha sobre o protocolo produ-

tivo que será exigido na certificação. 

Para suas adesões conta-se também com apoio do município de Camaquã e da COR-

SAN, beneficiários diretos, por meio de abatimentos de impostos municipais como o 

ISSQN e das tarifas de água.  

Espera-se também que os bancos com linhas de fomento à agricultura que apoiem os 

agricultores certificados por meio de vantagens na contratação de empréstimos para 

investimentos e custeio. 

4.7.2.4 Prazo de Execução 

Um ano, para a implantação do Selo Azul; permanente a sua aplicação. 

Prioridade: Alta. 

4.7.2.5 Estimativa de Custos 

A maior parte das atividades poderá ser executada com recursos das entidades envol-

vidas. Quando necessário, o Comitê poderá aportar recursos de pequena monta para 

custeio de atividades específicas. A contratação de agência de publicidade tem custo 

estimado de R$ 100.000, sendo que a campanha propriamente dita custará algo da 

ordem de R$ 30.000 a cada ano, com elaboração de material de divulgação e sua dis-
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tribuição. Conta-se para esta divulgação com a participação dos meios de comunicação 

de Camaquã: jornais, rádios, etc.  

Prazo de Execução: Médio prazo 

4.7.2.6 Instituições Responsáveis e Intervenientes 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã, EMA-

TER, Prefeitura Municipal de Camaquã, CORSAN, SINDITABACO, AFUBRA, Bancos de 

fomento a agropecuária, etc., usuários de água da bacia, meios de comunicação de 

Camaquã, Organizações Ambientalistas. 
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4.8 AÇÃO B2 – RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE INTERES-

SE PARA OS RECURSOS HÍDRICOS 

Desta ação constam dois programas: o de recuperação de APPs e o de Criação de Áreas 

de Restrição visando a proteção dos recursos hídricos. 

4.8.1 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

4.8.1.1 Descrição e localização (abrangência) 

Observou-se na bacia hidrográfica do Camaquã, a partir dos estudos do diagnóstico do 

Plano de Bacia, a existência de áreas com indicativos de degradação por erosão, espe-

cialmente naquelas com relevo mais acidentado e utilizadas com agricultura anual e 

mineração, bem como potenciais Áreas de Preservação Permanente (APPs) com usos 

antrópicos, em divergência com a legislação ambiental. Estas áreas são de relevante 

interesse para a preservação dos recursos hídricos, uma vez que a vegetação junto aos 

cursos de água age de diversas formas que auxiliam na manutenção dos ecossistemas, 

como por exemplo: estabilização do solo, retenção de sedimentos transportados pelas 

enxurradas e substâncias poluentes, entre outros, reduzindo o impacto dos processos 

erosivos, ao mesmo tempo em que atua como conexão entre diferentes ambientes da 

bacia. Assim, a sua recomposição tem por objetivo a proteção dos recursos hídricos da 

bacia e restauração dos serviços ecossistêmicos destas áreas. 

Na fase de diagnóstico, a delimitação das APPs foi realizada em conformidade com as 

definições estabelecidas pela legislação ambiental, Lei Federal nº 12.651, de maio de 

2012, o Novo Código Florestal, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente.  

Na bacia hidrográfica do Camaquã foram mapeados os seguintes tipos de APP: 

 Faixa marginal dos cursos de água naturais, com base na largura dos mesmos; 

 Áreas em torno de lagos e lagoas naturais e de reservatórios artificiais; 

 Áreas em torno de nascentes; 

 Áreas de topos de morros. 

As áreas potenciais de APPs de faixa marginal de cursos de água foram mapeadas a 

partir da estimativa da largura dos cursos de água da hidrografia na escala 1:50.000 
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(HASENACK e WEBER, 2010). A áreas potenciais de APPs em torno de lagos e lagoas 

naturais e de reservatórios artificiais foram delimitadas a partir dos espelhos de água 

na escala 1:50.000 (HASENACK e WEBER, 2010). Para a determinação das potenciais 

APPs de nascentes, foram considerados os trechos iniciais dos cursos de água da hi-

drografia 1:50.000, tomados como referência para delimitar um polígono com raio de 

50 metros no entorno do ponto. As potenciais APPs de topo de morro foram estimadas 

através do método apresentado por OLIVEIRA e FERNANDES FILHO (2013), utilizando 

o Modelo Digital de Elevação do SRTM com resolução de 90 metros. 

4.8.1.2 Quantificação 

O cruzamento do mapeamento das áreas de APP com as UPGRHs permitiu estimar as 

proporções das diferentes APP em cada UPGRH, cujos valores estão expressos no 

Quadro 4.44. As áreas de APPs de hidrografia englobam as faixas marginais dos cur-

sos e as áreas em torno de lagos e lagoas naturais e de reservatórios artificiais. 

Quadro 4.44 – Distribuição das potenciais áreas de APPs nas UPGRHs e na 
bacia do Camaquã. 

UPGRH Área 
Hidrografia Nascentes 

Topo de 
Morro 

Total 

km² % km² % km² % km2 % 

Alto Camaquã 7.363 702,3 9,5 42,1 0,6 170,5 2,3 914,9 12,4 

Médio Camaquã 7.147 641,6 9,0 33,8 0,5 390,2 5,5 1.066 14,9 

Baixo Camaquã-Duro 3.898 329,6 8,5 7,9 0,2 32,8 0,8 370,3 9,5 

Arroio Velhaco 1.733 145,3 8,4 2,4 0,1 64,1 3,7 211,8 12,2 

Arroio Turuçu 1.516 118,6 7,8 4,8 0,3 60,0 4,0 183,4 12,1 

Bacia 21.657 1.937 8,9 91,0 0,4 717,6 3,3 2.746 12,7 

 

Esta análise permitiu identificar que as UPGRHs Alto Camaquã e Médio Camaquã apre-

sentam uma maior área total de potenciais APPs de hidrografia e nascentes e a UPGRH 

Baixo Camaquã-Duro apresenta uma área pouco significativa de APPs de topo de mor-

ro. No total da bacia, 12,7% da área está inserida em APPs, sendo que a UPGRH do 

Médio Camaquã tem a maior área nessa situação, 14,9%, e a do Baixo Camaquã-Duro 

a menor, com 9,5%. 

No que se refere a avaliação do grau de comprometimento das APPs, este programa 

prevê delimitar graus de criticidade, com base no cruzamento com o mapeamento de 

usos e ocupação atual dos solos, determinando intervalos percentuais de ocupação das 

APPs com usos antrópicos. Serão definidos graus de criticidade em cinco categorias: 
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 <10% - Baixo Comprometimento; 

 10-20% - Médio Comprometimento; 

 20-30% - Comprometimento Alto; 

 30-50% - Comprometimento Muito Alto; e 

 >50% - Comprometimento Extremamente Alto. 

O grau de comprometimento das APPs da bacia com relação aos usos antrópicos e as 

áreas mais críticas serão quantificados por UPGRHs e subdivisões geográficas destas, a 

serem determinadas de modo a auxiliar na tomada de decisões no processo de plane-

jamento e gestão dos recursos hídricos.  

Serão destacadas cartograficamente e devidamente tabuladas as sub-bacias cujas 

APPs apresentem maior participação de usos antrópicos, as quais poderão ser conside-

radas prioritárias na proposição de ações de incentivo à recuperação da cobertura ve-

getal e, por consequência, da sua função ambiental de preservar os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fau-

na e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Ainda como indicativo de prioridade, existem 20 (vinte) áreas mapeadas como “Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade” inseridas na bacia, definidas pela Portaria MMA nº 09/2007, para as 

quais estão previstos sete tipos de ações prioritárias (recuperação, área protegida, 

criação de UC de proteção integral, criação de UC uso sustentável, fomento para o uso 

sustentável, mosaico/corredor e inventário). Tais áreas também devem ser considera-

das na definição dos critérios de identificação e hierarquização daquelas áreas reco-

mendadas para intervenção. 

Neste contexto, deverão ser consideradas as implicações da legislação ambiental apli-

cável, com destaque para a Lei Federal nº 12.651/2012 e suas alterações, que regula-

menta as áreas, dentro de um imóvel rural, que devem ser conservadas e/ou sofrem 

limitações de uso (APPs, Reserva legal e áreas de uso restrito). Esta lei prevê também 

a adesão dos imóveis que possuam eventuais passivos ambientais ao Programa de 

Regularização Ambiental, após o cadastro do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

332 

CAR. As legislações estaduais, em especial o Código Florestal do Estado do Rio Grande 

do Sul (Lei Estadual nº 9.519/1992), e as normativas municipais relativas à definição 

de APPs, áreas degradadas ou de interesse para os recursos hídricos, também deverão 

ser consideradas. 

4.8.1.3 Objetivos e Justificativas 

Esta ação terá um caráter de incentivo a intervenções dentro das propriedades rurais 

privadas da bacia, tendo como intuito: (i) identificação, preservação e recuperação de 

áreas degradadas; (ii) conservação, preservação e recuperação da cobertura vegetal 

de APPs, em especial às margens dos cursos de água e nascentes, de forma a aumen-

tar a capacidade de retenção de material particulado carreado pelas chuvas; aumentar 

a conectividade entre as distintas porções da bacia e aumentar a oferta de hábitats 

para a vida silvestre; e (iii) identificação, conservação, preservação ou recuperação de 

outras áreas de relevante interesse para o recursos hídricos. 

Assim, este programa tem como objetivo: 

 Identificar e recuperar áreas degradadas (pela presença de erosão laminar, vo-

çorocas, cobertura vegetal suprimida, margens de corpos de água com proces-

sos erosivos, etc.); 

 Realizar a articulação entre as ações dos diversos níveis de governo (municipal, 

estadual e federal) para a implantação de ações de conservação e preservação/ 

recuperação (Planos de mesma natureza); e 

 Proteger e promover a melhoria da qualidade dos recursos hídricos por meio de 

ações de conservação, preservação e recuperação da cobertura vegetal de 

APPs e de interesse para os recursos hídricos, contribuindo assim para reparar 

e prevenir as perdas de biodiversidade e de processos ecológicos. 

Cabe ponderar, no entanto, que a recuperação das APPs, requer, além do marco legal 

já conquistado pela alteração do Código Florestal, o compromisso dos proprietários 

rurais e dos posseiros, com a efetiva regularização ambiental de suas áreas. O produ-

tor rural deve ser aliado na gestão de APPs, tendo o governo como agente de fiscaliza-

ção e de fomento e estímulo a práticas desejáveis. Para isto, podem ser utilizados co-

mo instrumentos o cooperativismo, a pesquisa e o crédito rural. 
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Conforme o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa - PLANAVEG (MMA, 

2014), o primeiro passo em direção à regularização é a adesão ao CAR, agenda que 

possibilitará ao agricultor (proprietário ou posseiro), inserir em um banco de dados 

nacional, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, informações acerca 

da localização e tamanho das áreas a serem recuperadas. O segundo passo é a elabo-

ração de seu Plano de Recuperação Ambiental - PRADA, que deverá guardar conso-

nância com os Planos de Recuperação elaborados pelo Estado. 

No entanto, esta ação irá incentivar que a recuperação das áreas degradadas, princi-

palmente as APPs representadas por nascentes e áreas marginais aos corpos de água, 

seja empreendida a despeito dos proprietários terem iniciado seus Planos de Recupe-

ração, o que poderá ser realizado em até 20 anos, conforme a legislação vigente. 

Ressalta-se que esta ação está em harmonia com o PLANAVEG, cuja estratégia consis-

te de oito iniciativas estratégicas organizadas em torno de três grandes eixos de suces-

so: motivar, facilitar e implementar a recuperação da vegetação nativa, eixos estes que 

estão contemplados nesta ação. 

4.8.1.4 Atividades / Escopo de serviços 

A ação foi concebida em duas etapas, em que a primeira compreenderá as atividades 

de identificação, hierarquização e seleção das áreas, vistorias de campo e a posterior 

elaboração dos Projetos de recuperação; e na segunda etapa, deverá ser realizada a 

implantação dos Projetos e o monitoramento das áreas. 

4.8.1.4.1 1ª etapa 

Identificação das Sub-bacias a Serem Preservadas/Recuperadas, Hierarqui-

zação e Seleção das Sub-bacias Prioritárias 

Primeiramente deverão ser identificadas as sub-bacias a serem preserva-

das/recuperadas, com a hierarquização e a seleção de áreas prioritárias, conforme 

descrito a seguir. 

Avaliação do grau de comprometimento das APPs 

Mapeamento e tabulação do potencial grau de comprometimento das APPs, através do 

cruzamento do mapa dos diferentes tipos de APP e o mapa de uso e ocupação do solo, 
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planos de informação que foram gerados na etapa de diagnóstico. O potencial grau de 

comprometimento será discretizado nas cinco categorias citadas acima.  

Identificação das sub-bacias a serem preservadas/recuperadas 

A totalidade das propriedades da bacia hidrográfica deverão se inscrever no CAR e 

realizar a recuperação das APPs e da reserva legal que se apresentem degradadas. No 

entanto, esta ação deverá definir o território que será inicialmente abrangido, no senti-

do de otimizar a aplicação dos recursos. 

Com base no diagnóstico elaborado, principalmente nas informações geradas neste 

Plano de Bacia pela avaliação preliminar do comprometimento das APPs, no mapea-

mento de áreas assoreadas, nas áreas prioritárias para recuperação, serão inicialmente 

identificadas as sub-bacias prioritárias para o desenvolvimento da ação. Para tanto, 

deverão ser utilizadas técnicas de geoprocessamento, consulta aos membros do Comi-

tê de Bacia para identificar as sub-bacias com maior grau de degradação, para posteri-

or hierarquização e seleção das áreas. 

O diagnóstico preliminar do território e do público beneficiário também deverá ser rea-

lizado, de forma obter, pelo menos, as seguintes informações: 

 Principais fatores de degradação presentes; 

 Quais os principais usos do solo na região em que ocorrerá a recuperação pro-

posta e que contribuem para a degradação encontrada? (por exemplo, agricul-

tura, pecuária, indústria, mineração, etc.); 

 O número total de imóveis passíveis de serem diretamente beneficiados pelo 

Projeto, e destes, quantos estão inscritos no CAR;  

 As estruturas existentes na região que poderão contribuir para a execução da 

proposta (por exemplo viveiro de espécies da flora nativas, rede de sementes, 

etc.)? 

 Qual a estimativa da área a ser recuperada, número de nascentes e o quantita-

tivo de imóveis a serem atendidos; e 

 Que instituições locais poderão contribuir para a realização da ação. 
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Algumas destas questões já vem sendo respondidas ao longo das consultas públicas 

realizadas. Na continuidade, as sub-bacias com maior comprometimento em termos de 

áreas degradadas deverão ser mapeadas. Após, deverá ser efetuada a hierarquização 

e a seleção das sub-bacias prioritárias para recuperação, conforme segue: 

Definição dos critérios de hierarquização das sub-bacias prioritárias para preservação/ 

recuperação 

Com a finalidade de definir os locais prioritários para os quais serão desenvolvidos Pro-

jetos detalhando as medidas de preservação/recuperação das áreas degradadas, deve-

rão ser definidos critérios de hierarquização, o que deverá ser realizado pelos profissi-

onais responsáveis pelo desenvolvimento dos estudos, em cooperação com o Comitê e 

demais instituições intervenientes. 

Os critérios de hierarquização deverão ser aprovados pela fiscalização dos trabalhos e 

poderão avaliar, entre outros aspectos, os seguintes: 

 Grau/extensão/fatores de degradação presentes; 

 A existência de conectividade física entre as APPs a serem recuperadas ou a 

remanescentes florestais ou a UCs, tendo em vista os aspectos de conservação 

da biodiversidade; 

 Localização em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade (MMA, 

2007); 

 Localização em territórios de UCs; 

 Público beneficiário direto e estimativa de número de beneficiários (ex.: comu-

nidades tradicionais, pequenos produtores rurais, assentados); 

 Existência de manancial para abastecimento público na sub-bacia; e 

 Existência de Programas similares. 

Tais critérios deverão buscar a indicação daquelas áreas que preservadas/recuperadas 

contribuirão para a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Camaquã. 
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Seleção das sub-bacias a serem avaliadas 

Definidos os critérios de hierarquização, serão aplicados às sub-bacias, resultando na 

seleção das sub-bacias a serem avaliadas, que servirão como base para o estabeleci-

mento do cronograma das vistorias e o estabelecimento da abrangência da ação, em 

função dos recursos financeiros/parcerias disponíveis. 

Vistorias de campo 

As vistorias de campo deverão ser realizadas por equipe técnica, sempre que possível 

com o apoio de instituições locais como Sindicatos e Associações de Produtores Rurais, 

que poderão previamente contatar os proprietários da região.  

Em campo deverão ser checadas a situação das áreas e o mapeamento das mesmas, 

demarcada sua localização com a indicação de bioma, tipologia vegetal predominante, 

estado de conservação, município. É importante informar as coordenadas geográficas 

das nascentes e o trecho de corpo de água a ser preservado/recuperado, estimativa da 

área, e informar o nome do curso de água principal da sub-bacia hidrográfica alvo da 

preservação/recuperação. 

Mobilização e verificação do interesse dos proprietários a adesão desta ação 

Deverá ser efetuada a mobilização dos proprietários rurais e a verificação do interesse 

a adesão desta ação (beneficiários), onde deverão ser realizadas reuniões com o apoio 

dos Sindicatos Rurais, Associações de Produtores Rurais, EMATER/RS, com a realização 

das seguintes atividades: 

 Apresentar a ação, seus objetivos e formas de participação aos proprietários ru-

rais; 

 Modelo de termo de compromisso a ser assinado pelos beneficiários da ação de 

preservação/recuperação de APPs de recursos hídricos, bem como os deveres 

de cada uma das partes; 

 Oferecer informações sobre o tema preservação/recuperação de APPs, incluindo 

a legislação, bem como outras fontes de consulta disponíveis na web e Secreta-

rias de Meio Ambiente Municipais e Estadual; e 
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 Incentivo à regularização das propriedades junto ao CAR, com a indicação dos 

locais para apoio ao cadastramento dos imóveis rurais beneficiados que ainda 

não estejam no SICAR. 

Definição dos locais a serem preservados/recuperados 

Após a definição das sub-bacias a serem preservadas/recuperadas, da hierarquização e 

da seleção das áreas a serem priorizadas, das vistorias de campo e da adesão dos pro-

prietários rurais, tanto à ação de preservação/recuperação como ao CAR (de modo que 

a execução do Projeto seja realizada em imóveis que tenham aderido ao CAR), será 

efetuada a definição dos locais a serem preservados/recuperados propriamente ditos, 

para posterior elaboração dos Projetos de preservação/recuperação, descrito em conti-

nuidade. 

Elaboração dos Projetos de Preservação/Recuperação 

Cumpridas as atividades anteriores, deverão ser desenvolvidos os Projetos específicos 

de preservação/recuperação, em conformidade com o tipo de atividade (conserva-

ção/preservação ou o tipo de degradação existente). 

Conforme descrito anteriormente, a adesão do proprietário rural deverá ser formaliza-

da por instrumento de compromisso a ser elaborado pela equipe técnica, com a indica-

ção dos deveres das partes, instituição responsável pela ação e proprietário rural, a 

partir do que se fará a elaboração dos Projetos de recuperação. 

Processos Erosivos 

Após a análise dos dados e das informações das vistorias de campo, constatando as 

áreas mais impactadas e priorizando as mesmas, deverá ser elaborado o Plano de Re-

cuperação da área através de medidas estruturais e não-estruturais. No primeiro caso, 

sugerindo a utilização de técnicas de Engenharia e Bioengenharia que permitam a es-

tabilização dos processos erosivos tais como: gabiões, revestimento com vegetação, 

solo envelopado, mantas, reconstituição da cobertura vegetal. Neste Plano, para a re-

cuperação de áreas erodidas, serão definidas as medidas necessárias e a metodologia 

para execução das mesmas, em conformidade com o nível de degradação do solo, as 

causas da degradação, sua posição no relevo, as condições de drenagem, entre outras 
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características que irão definir a melhor alternativa de recuperação. Deverão ser privi-

legiadas técnicas de custos mais reduzidos e aproveitando-se de materiais locais. 

Esta ação deverá ser realizada de modo integrado com a Ação - Monitoramento e Con-

trole de Processos Erosivos e de Assoreamento, priorizando-se a intervenção sobre 

áreas com processos erosivos iniciais naquela ação e, na presente ação, deverão ser 

priorizadas intervenções sobre áreas com processos erosivos já instalados e com maior 

degradação. 

Preservação/recuperação de APPs e de áreas de interesse para os recursos 

hídricos 

É importante destacar que a preservação e a restauração das APPs de recursos hídri-

cos e a recuperação de outras áreas devem considerar os aspectos característicos da 

bacia hidrográfica, o Bioma no qual está inserida e as previsões legais de recuperação, 

com as modificações a partir da alteração do Código Florestal (Lei Federal nº 

12.651/2012), tendo em vista a instituição do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do 

Programa de recuperação ambiental associado, para as áreas desconformes com esta 

lei, e a definição das áreas agrícolas consolidadas, cuja marco temporal refere-se ao 

período anterior a 22 de julho de 2008. 

Seleção das metodologias a serem aplicadas 

Assim, a seleção da metodologia de preservação/restauração da cobertura vegetal de-

verá seguir as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 12.615/2012 e, quando hou-

ver, no Programa de Regularização Ambiental da SEMA/RS. Toda a legislação federal, 

estadual e municipal pertinente deverá ser observada, bem como a existência de Ter-

mo de Referência do órgão ambiental para a elaboração do PRAD, no caso de áreas 

específicas que necessitem de licenciamento.  

Para as iniciativas de preservação/recuperação da vegetação nativa, poderão ser fo-

mentadas as seguintes atividades, conforme disposto no § 13, Artigo 61-A da Lei Fede-

ral nº 12.651/2012: 

 Condução de regeneração natural de espécies nativas;  

 Plantio de espécies nativas; 
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 Plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural 

de espécies nativas; e 

 Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas ou 

nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta. 

Deve-se avaliar, caso a caso, se é permitida a implementação de sistemas agroflores-

tais em áreas de APPs, conforme definido na Lei Federal nº 12.615/2012, Art. 61-A. 

Os órgãos ambientais como a FEPAM/DBIO deverão ser consultados/chamados a ratifi-

car as proposições, de forma a garantir que as iniciativas serão aceitas pelo órgão para 

atendimento às exigências do Novo Código Florestal. 

Definição/ Quantificação de mudas e materiais 

Em função dos métodos de preservação/recuperação, será realizado o detalhamento 

da necessidade da obtenção de mudas e/ou outros insumos, os quais deverão ser es-

pecificados e orçados, bem como descritas as operações necessárias para a implanta-

ção e o monitoramento das áreas. Deverão ser claramente definidas as atividades de 

isolamento, prevenção e controle de perturbações (fogo, espécies invasoras, animais, 

formigas, erosão, etc.) que serão adotadas; como será efetuado o monitoramento, de 

modo a garantir a efetividade do processo de preservação/recuperação das áreas e 

qual será o papel e responsabilidades dos beneficiários neste monitoramento.  

Áreas onde a vegetação nativa apresenta-se em bom estado de conservação, princi-

palmente junto às APPs, devem ser indicadas para a preservação e acordos de preser-

vação poderão ser realizados com os proprietários.  

De forma complementar, deverão ser inseridas estratégias de educação ambiental, em 

articulação com a Ação - Educação Ambiental e a Ação - Comunicação Social, contem-

plando a divulgação da importância das APPs e da recuperação de áreas degradadas 

para a qualidade ambiental da bacia hidrográfica, bem como valorizando os impactos 

positivos para a atividade agropecuária e qualidade de vida dos produtores rurais e, 

também incentivar a comunicação e a articulação entre os beneficiários e parceiros, 

tendo em vista a troca contínua de informações e experiências. 

Em parceria com Prefeituras Municipais, Instituições de Ensino e Pesquisa, Sindicatos 

Rurais e Associações de Produtores Rurais, entre outras, poderão ser implantados Pro-
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jetos demonstrativos, que têm como objetivo irradiar conhecimento, tecnologias e ex-

periências, assim como comprovar aos produtores a viabilidade econômico-financeira 

do correto tratamento do solo e dos recursos hídricos. 

4.8.1.4.2 2ª etapa 

Implantação dos Projetos de Conservação/Preservação/Recuperação 

A implantação dos Projetos deverá ser realizada à medida em que forem efetivadas as 

adesões dos proprietários rurais e concluída a elaboração dos Projetos. Esta etapa será 

de responsabilidade do proprietário, com a orientação do profissional da equipe técnica 

que elaborou o Projeto. 

Execução das Atividades de Recuperação e dos Plantios 

As atividades integrantes dos Projetos deverão ser executadas nesta etapa, considera-

do, especificamente, as necessidades, no que tange às recuperações e conserva-

ção/preservação, integrando os plantios de espécies vegetais nativas e o cercamento 

das áreas. 

Monitoramento, Avaliação e Manutenção das Áreas Preserva-

das/Recuperadas 

Deverão ser previstas também ações de monitoramento das áreas preserva-

das/recuperadas, bem como procedida a avaliação das mesmas, tendo em vista a veri-

ficação da necessidade de procedimentos de manutenção (tratos silviculturais, como o 

combate a formigas e a substituição das mudas plantadas, entre outros). 

Recomenda-se que o monitoramento ocorra por um período de quatro anos para as 

áreas onde for recomendado o plantio de mudas, bem como os Projetos de recupera-

ção deverão estabelecer, caso a caso, a periodicidade de monitoramento, em função 

das metodologias recomendadas e /situações definidas em cada Projeto. 

O monitoramento das áreas recuperadas poderá ser realizado em conjunto com a Ação 

- Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento. 
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Emissão de Relatórios 

Ao longo do desenvolvimento desta ação haverá a emissão de Relatórios registrando a 

finalização de cada etapa, bem como para a finalização da avaliação por sub-bacia. A 

emissão dos Relatórios de monitoramento será efetuada em conformidade com a peri-

odicidade definida de acordo com cada monitoramento executado. 

4.8.1.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

O acompanhamento desta ação será realizado por meio da verificação do início e do 

término das atividades previstas, conforme os marcos temporais definidos na etapa de 

detalhamento das ações.  

A partir da identificação das áreas de intervenção e das técnicas de recuperação deve-

rão ser definidos os indicadores de acompanhamento, por meio do registro do número 

vistorias de campo, número de Projetos elaborados, número de áreas recuperadas, 

área total recuperada, número de propriedades envolvidas, conforme etapas estabele-

cidas no cronograma de implantação dos Projetos. Deverá ainda ser avaliada a evolu-

ção do processo de recuperação das áreas degradadas, das áreas de proteção perma-

nente e ainda das áreas de interesse para os recursos hídricos definidas, com a apre-

sentação de Relatórios de acompanhamento ao final da execução de cada etapa. 

4.8.1.6 Atores envolvidos 

Recomenda-se que esta ação seja permanente, por meio de articulação com os muni-

cípios e com o Estado, bem como entidades privadas, ONGs, entre outros, que pode-

rão indicar, a qualquer tempo, áreas para serem contempladas nesta ação, no decorrer 

do horizonte de planejamento (20 anos). 

4.8.1.7 Responsáveis pela execução e fiscalização 

A implementação desta ação depende de articulação institucional efetiva e capaz de 

agregar esforços de diferentes atores, com vistas à consecução dos objetivos estabele-

cidos, devido ao grande número de órgãos e instituições com cujas atribuições estão 

relacionadas com a execução destas atividades. Nesse sentido, entre os possíveis exe-

cutores tem-se a SEMA (DBIO, FEPAM, DRH/SEMA) e Secretarias Municipais de Agricul-

tura e de Meio Ambiente, a EMATER-RS/ASCAR e o IRGA, os quais poderão contar com 

a interveniência do Comitê de Bacia, de Sindicatos Rurais, Associações de Produtores 

Rurais, Instituições de Ensino e Pesquisa, Prefeituras Municipais, MMA, Organizações 
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Não Governamentais - ONGs e, ainda, com o FRH/RS. Têm-se ainda os proprietários 

rurais, como sendo os principais atores envolvidos nesta ação. 

4.8.1.8 Duração e Cronograma 

A primeira etapa, onde estão previstas as atividades iniciais desta ação até a elabora-

ção dos Projetos, está prevista para o total de 15 (quinze meses), conforme demons-

trado no Quadro 4.45. 

As atividades necessárias à definição dos locais de preservação/recuperação estão pre-

vistas para o total de 12 (doze meses). No entanto, a partir da execução das primeiras 

vistorias de campo e da definição dos locais a serem preservados/recuperados, poderá 

ser iniciada a atividade de elaboração dos Projetos (8º mês de execução desta ação), 

avançando na medida que forem realizadas novas vistorias e definidos novos locais. 

Estima-se o prazo de até cinco meses para a elaboração de cada Projeto. 

A implantação dos Projetos poderá ser iniciada no segundo ano de execução desta 

ação, com o respectivo monitoramento das áreas e dos plantios efetuados. As ativida-

des de implantação e de monitoramento serão definidas em função de cada Projeto 

elaborado, devendo perdurar, no mínimo, por quatro anos. 

Ao longo do desenvolvimento desta ação haverá a emissão de Relatórios registrando a 

finalização de cada etapa, bem como para a finalização da avaliação por sub-bacia. Em 

periodicidade a ser definida, serão emitidos Relatórios de monitoramento, tanto da 

ação, como do acompanhamento das áreas preservadas/recuperadas. 

Conforme descrito anteriormente, recomenda-se que esta ação seja permanente, por 

meio de articulação com os municípios e com o Estado, bem como entidades privadas, 

ONGs, entre outros, que poderão indicar, a qualquer tempo, áreas para serem con-

templadas nesta ação, no decorrer do horizonte de planejamento (20 anos). 
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Quadro 4.45 – Cronograma da Ação de Identificação e Recuperação de Áreas 
Degradadas, de Preservação Permanente - APPs e de Interesse para os Re-
cursos Hídricos 

Atividade 

Prazo para Execução (Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Identificação das Sub-bacias, 
Hierarquização e Seleção das 
Sub-bacias Prioritárias 

                         

Identificação das sub-bacias                          

Definição dos critérios de 
hierarquização das sub-
bacias prioritárias 

                         

Seleção das sub-bacias a 
serem avaliadas  

                         

Vistorias de campo                          

Mobilização e verificação do 
interesse dos proprietários a 
adesão desta ação 

                         

Definição dos locais a serem 
preservados/recuperados 

                         

Elaboração dos Projetos de 
Preservação/Recuperação  

                         

Seleção das metodologias a 
serem aplicadas 

                         

Definição/ Quantificação de 
mudas e materiais 

                         

Implantação dos Projetos de 
Conservação/Preservação/ 
Recuperação 

                         

Execução das Atividades de 
Recuperação e dos Plantios 

                         

Monitoramento, Avaliação e 
Manutenção das Áreas Pre-
servadas/Recuperadas* 

                         

Emissão de Relatórios**                          

Articulação com Municípios, 
Estado e outras Institui-
ções*** 

                         

* O monitoramento nas áreas de plantio de mudas deverá ser realizado por um período de 
quatro anos, a partir da implantação. ** A emissão dos Relatórios de monitoramento será efe-
tuada em conformidade com a periodicidade definida de acordo com cada Projeto. *** Perma-
nente, de modo que as Instituições poderão indicar áreas a serem preservadas/ recuperadas 
em qualquer tempo, no decorrer do horizonte de planejamento (20 anos). 

4.8.1.9 Estimativa de Custos 

Para o alcance dos objetivos traçados nesta ação, no período de identificação das 

áreas a serem preservadas/recuperadas e elaboração dos Projetos - 15 (quinze) me-

ses, estima-se que serão necessários recursos da ordem de cerca de R$ 1.122.000 

(Um milhão e cento e vinte dois mil reais), contemplando a identificação das áreas 

prioritárias para intervenção e o detalhamento dos Projetos de Proteção e/ou Recupe-

ração. 

Os custos relativos à implantação dos Projetos deverão ser dimensionados na primeira 

fase da ação, em função das dimensões das áreas que deverão sofrer intervenção e 
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das tecnologias recomendadas, uma vez que os insumos necessários somente poderão 

ser orçados após a elaboração do referido Projeto de recuperação. 

Os recursos investidos em ações de recuperação em propriedades privadas deverão ser 

pagos diretamente pelos proprietários de terras. Tal investimento deve ser considerado 

como parte dos custos de gestão de propriedade com vistas a implementar práticas de 

intensificação sustentável da agricultura, permitir a geração e diversificação da receita, 

bem como para prevenir a degradação do solo e demais recursos naturais, promoven-

do a conformidade com a Lei Federal nº 12.651/2012. 

4.8.1.10 Relação com outros programas 

A presente ação deverá ser realizada de forma articulada com as demais ações do Pro-

grama, como as Ações - Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e de Assore-

amento, Educação Ambiental, Comunicação Social, Sistema de Informação e Rede de 

Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias, Pagamento por Serviços 

Ambientais: Programa Produtor de Água. Mecanismos de Adesão Voluntária: Pegada 

Hídrica e Selo Azul de sustentabilidade hídrica, entre outras. 

Além da articulação entre as ações deste Plano, é fundamental que seja realizada a 

articulação com Planos e Programas de mesma natureza existentes nos diversos níveis 

de governo ou promovidas por entidades privadas. 

4.8.2 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ÁREAS DE RESTRIÇÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS RE-

CURSOS HÍDRICOS 

4.8.2.1 Descrição e localização (abrangência) 

Em resposta à Meta 1 do Plano Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica 

das Nações Unidas – CDB, o Brasil definiu em 2006 as metas nacionais para conserva-

ção de pelo menos 30% da Amazônia e 10% dos outros biomas em unidades de con-

servação.  Estas metas têm sido utilizadas como objeto norteador da política de prote-

ção da biodiversidade no Brasil. 

Para que o país cumpra os compromissos assumidos nacional e internacionalmente, foi 

instituído em 2006 o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (Decreto 

nº 5.758/2006). Este Plano determina que os remanescentes dos biomas brasileiros e 

as áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefí-
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cios da biodiversidade brasileira (Áreas Prioritárias para a Biodiversidade) devem ser 

referência para a criação de Unidades de Conservação. 

Elaborado a partir da contribuição de especialistas, gestores de unidades de conserva-

ção e lideranças da sociedade civil e de movimentos sociais, o PNAP visa atender os 

objetivos trazidos pelo Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB, aprova-

do em 2004 durante a COP7. 

Sua estratégia consiste no estabelecimento de um sistema abrangente de áreas prote-

gidas ecologicamente representativo, efetivamente manejado e integrado a áreas ter-

restres e marinhas mais amplas até 2015. Para isso, o PNAP busca integrar as unida-

des de conservação a terras indígenas e terras quilombolas, além de reservas legais e 

áreas de preservação permanente, identificadas como elementos integradores da pai-

sagem. Busca ainda evidenciar o papel das áreas protegidas para a melhoria da quali-

dade de vida da população local e combate à pobreza. 

A bacia do Camaquã localiza-se no bioma Pampa. Portanto, se cada bacia hidrográfica 

deste bioma possuir 10% de sua área em Unidades de Conservação, a meta será 

atendida. Analisando a cobertura atual de Unidades de Conservação da bacia hidrográ-

fica do Camaquã, observa-se o déficit do atendimento dessa meta, pois apenas 103 

km² da bacia se encontra em UCs, o que representa apenas 0,47% da área total. Para 

atingir a meta de 10%, seria necessária a criação de 2.063 km² de Unidades de Con-

servação na bacia do Camaquã. 

Conforme apresentado no Quadro 4.46, percebe-se uma deficiente distribuição espa-

cial das UCs existentes na bacia, que se concentram apenas nas UPGRHs do Médio 

Camaquã, Baixo Camaquã-Duro e Arroio Velhaco.  

Quadro 4.46 – Distribuição das áreas de Unidades de Conservação nas UPGRHs 
da bacia do Camaquã, o déficit para atingimento da meta e  

UPGRH 
Área total 

(km²) 

Área 
em UC 
(km²) 

% em 
UC 

10% da 
área 

Déficit 
(km²) 

Áreas 
Prioritárias 

Alto Camaquã 7.363,4 0 0,00% 736 736 MA-734 e MA-735 

Médio Camaquã 7.146,8 37 0,51% 715 678 MA-734 

Baixo Camaquã-
Duro 

3.898,3 
55 1,42% 390 334 MA-736 e MC-861 

Arroio Velhaco 1.732,6 11 0,61% 173 163 MA-736 e MC-851 

Arroio Turuçu  1.516,0 0 0,00% 152 152 MA-736 

Total 21.657,1 103 0,47% 2166 2.063   
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O Quadro 4.46 também apresenta as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utiliza-

ção Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira em cada 

UPGRH da bacia do Camaquã, definidas pelo Ministério do Meio Ambiente em 2003. 

Outras áreas prioritárias se encontram próximas à bacia do Camaquã, e o Quadro 

4.47 apresenta detalhes as áreas prioritárias para a conservação dentro e no entorno 

da bacia do Camaquã. O mapa da Figura 4.17 apresenta a localização dessas áreas. 

Quadro 4.47 – Áreas prioritárias para a conservação inseridas ou próximas à 
bacia do Camaquã 
Código da 
área naci-

onal 
Bioma 

Nome da 
área 

Prioridade Recomendação 
Tamanho 
das áreas 

(Ha) 

MA-735 
Mata Atlânti-
ca e Campos 

Sulinos 

Campo de 
Baixada de 

Bagé 
Muito alta 

Recuperação 
Florestal 

848.118,46 

MA-734 
Mata Atlânti-
ca e Campos 

Sulinos 

Serra do 
Sudeste 

Extremamente 
alta 

Fiscalização 972.466,37 

MA-736 
Mata Atlânti-
ca e Campos 

Sulinos 

Planície Cos-
teira 

Extremamente 
alta 

Implementação 
de UC 

2.382.477,61 

MC-851 
Zona Costei-
ra e Marinha 

Lagoa do 
Cerro 

Extremamente 
alta 

Manejo; Inventá-
rio; Criação de 

UC 
15.103,26 

MC-861 
Zona Costei-
ra e Marinha 

Delta do 
Camaquã 

Extremamente 
alta 

Manejo 20.293,68 

MC-852 
Zona Costei-
ra e Marinha 

Saco de Ta-
pes 

Insuficientemente 
conhecida 

Manejo; Inventá-
rio 

23.908,80 

MC-856 
Zona Costei-
ra e Marinha 

Lagoa dos 
Patos (exclu-
indo o estuá-

rio) 

Alta 
Manejo; Inventá-

rio 
815.689,86 

Contudo, deve ser ponderado que as áreas destinadas às APPs na bacia do Camaquã 

já atingem quase 13% da área total; as Reservas Legais incorporarão mais 20% da 

área em propriedades privadas, gerando algo como 30% da área com restrições diver-

sas ao uso produtivo. Seria, assim, adequado se incorporar mais 10% a UCs, resultan-

do na imposição de restrições de diversos níveis a 40% das áreas da bacia?  

Além deste aspecto, deve ser considerado que um plano de recursos hídricos deve se 

ater às áreas de proteção de interesse aos recursos hídricos, o que limita o seu campo 

de ação. A recuperação das APPs de nascentes e de margens de rios já atenderia a 

maioria dos interesses vinculados ao meio hídrico. Portanto, esta limitação deve ser 

considerada por parte do CBH Camaquã. 
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Figura 4.17 – Mapa das Áreas prioritárias para a conservação inseridas ou 
próximas à bacia do Camaquã 

4.8.2.2 Objetivos 

O objetivo deste programa contribuir para o aumento da área ocupada por Unidades 

de Conservação na bacia do Camaquã, que tenham interesse à proteção dos recursos 

hídricos. 

4.8.2.3 Atividades / Escopo de serviços 

Para atingir o objetivo deste programa, serão necessárias atividades no sentido de 

implementar efetivamente as Unidades de Conservação já criadas na bacia do Cama-

quã e propor áreas para a criação e implementação novas Unidades, considerando as 

diretrizes do PNAP, e os objetivos de proteção do meio aquático. 

4.8.2.3.1 Implementação efetiva das Unidades de Conservação existentes 

Inicialmente, será necessário realizar uma avaliação detalhada da situação atual da 

implementação das Unidades de Conservação existentes na bacia do Camaquã, apre-

sentadas no Quadro 4.48 e descritas no Relatório Técnico 3 do Plano de Bacia do 

Camaquã (Diagnóstico). 
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Quadro 4.48 – Unidades de Conservação da bacia do Camaquã 

Nome Grupo 
Documento de 

criação 
Plano de 
Manejo 

Área (ha) Situação 

Parque Estatual 
do Camaquã 

Proteção 
Integral 

Decreto n° 23.798, 
de 12/03/1975 

Não pos-
sui 

7.992,50 
Não im-

plementa-
da 

Parque Estadual 
do Podocarpus 

Proteção 
Integral 

Decreto n° 23.798, 
de 12/03/1975 

Não pos-
sui 

3.645 
Fase inicial 
de implan-

tação 

RPPN Estadual 
Barba Negra 

Manejo 
Sustentável 

Portaria SEMA n° 
48, de 28/09/2010 

Em elabo-
ração 

2.379 (1.060 
dentro da 

bacia) 

Implemen-
tada 

RPPN Minas do 
Paredão 

Manejo 
Sustentável 

Portaria IBAMA nº 
94, de 29/10/1999 

Não pos-
sui 

15 
Sem in-

formação 

Monumento 
Natural Capão 
da Amizade 

Proteção 
Integral 

Lei municipal nº 
1.141 de 2009, 

Cristal 
Possui 1,3 

Sem in-
formação 

Conforme o Quadro 4.48 apenas a RPPN Estadual Barba Negra encontra-se imple-

mentada. O Parque Estadual do Camaquã, a maior delas em área, ainda não foi im-

plementado, apesar de ter sido criado há mais de 40 anos, assim como o Parque Esta-

dual do Podocarpus, que está em fase de implantação. Para as duas outras UCs não 

foram encontradas informações sobre o estágio de implementação. 

De acordo com a Lei do SNUC (9.985/2000), as áreas particulares incluídas nos limites 

dos Parques deverão ser desapropriadas. Mas o Monumento Natural pode ser constitu-

ído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da uni-

dade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. A 

RPPN é, por definição, uma área privada. Também será necessário incentivar a elabo-

ração dos Planos de Manejo destas UCs. 

Como as UCs existentes na bacia do Camaquã são estaduais, estas atividades deverão 

ser realizadas pela Divisão de Unidades de Conservação (DUC) da SEMA. 

4.8.2.3.2 Criação de novas unidades de conservação 

Esta atividade consiste na criação de novas Unidades de Conservação na bacia do Ca-

maquã. Deverá ser realizada apenas quando as UC já criadas estiverem implementa-

das. 

Conforme a Lei do SNUC, as Unidades de Conservação deverão ser criadas por ato do 

poder público, e deverá ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que 

permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a uni-



  

RT6 – Plano de Ações 
 

349 

dade. Estudos técnicos e consulta pública não são exigidos para a criação de UCs do 

tipo Estação Ecológica ou Reserva Biológica. 

Sugere-se que o Comitê Camaquã forme um grupo de trabalho para a discussão da 

melhor localização para novas Unidades de Conservação na bacia, com o apoio da 

DUC/SEMA e das prefeituras municipais. A definição da localização das UCs deverá 

observar as diretrizes do SNUC e do PNAP, o interesse de proteção do meio aquático, 

e as seguintes sugestões: 

 As UCs na UPGRH do Alto Camaquã poderão ser criadas nas Áreas Prioritá-

rias MA-735 (Campo de Baixada de Bagé) ou MA-734 (Serra do Sudeste), e 

também as áreas de nascentes do rio Camaquã, o que pode destacar a prote-

ção do meio aquático. Outro ponto a ser considerado é a legislação municipal 

de Bagé, que considera o rio Camaquã como patrimônio histórico, natural e 

paisagístico do Município; 

 No Médio Camaquã, as UCs poderão considerar, além da Área Prioritária MA-

734 (Serra do Sudeste), a importância da região das Guaritas-Minas do Cama-

quã; a atividade de mineração na região, e seu potencial impacto no meio aqu-

ático, poderá justificar a criação de uma UC na região;  

 No Baixo Camaquã-Duro, a criação de UCs toma força pela recomendação do 

MMA de Implementação de UC na Área Prioritária MA-736 (Planície Costeira) 

e da recomendação de manejo da MA-861. Nesta região, poderá ser conside-

rada a possibilidade de ampliação do Parque Estadual do Camaquã, após a 

efetiva implementação da área da UC já criada, como forma de proteção ao 

meio aquático da laguna dos Patos. 

 A UPGRH do Arroio Turuçu deve considerar as mesmas Áreas prioritárias da 

UPGRH do Baixo Camaquã-Duro. 

 A UPGRH do Arroio Velhaco deve considerar as Áreas Prioritárias MA-736 

(Planície Costeira), MC-852 (Saco de Tapes) e MC-851 (Lagoa do Cerro). Para 

a área do Saco de Tapes, o MMA recomenda o manejo e inventário da área, 

que ainda tem importância desconhecida, e para a área da Lagoa do Cerro, o 

MMA recomenda o manejo, inventário e criação de UC. 

Cabe, porém, reapresentar as questões já colocadas previamente: com APPs que ocupam 
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quase 13% e Reservas legais que ocuparão quase 20% da área da bacia, totalizando uns 

30% de áreas com restrições ao uso, haveria sentido em se criar mais UCs do que as exis-

tentes e que em grande parte sequer foram implementadas? Aonde efetivamente seria 

possível propor a criação de UCs não como forma de atender a Meta 1 do Plano Estratégi-

co da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, mas onde efetivamente 

deverão ser criadas para proteção do meio aquático? São questões que o CBH Camaquã 

deverá considerar, com os subsídios oferecidos neste programa.    
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4.9 AÇÃO C1 – OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO MEIO 

HÍDRICO 

No intuito de promover a melhoria da qualidade ambiental dos mananciais, das águas 

superficiais, subterrâneas e costeiras, foi proposto este programa, que regulará os lan-

çamentos, definindo parâmetros para balizar a fiscalização efetiva sobre os mesmos. 

4.9.1 OBJETIVOS E METAS 

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

pelo Enquadramento Qualitativo da bacia hidrográfica do Camaquã por meio de proce-

dimentos adequados de outorga de lançamentos de efluentes que considerem a capa-

cidade de assimilação do meio hídrico.  

Propõe-se que no prazo de 5 anos sejam outorgados os lançamentos de efluentes em 

meio hídrico da bacia do Camaquã. 

4.9.2 ANTECEDENTES 

Esta ação tem a maior parcela de orientações como parte do futuro no Relatório Técni-

co 7 - RT7 - Modelos de cobrança e potencial de arrecadação; diretrizes de outorga. 

Especificamente quando tratar de diretrizes de outorga. As recomendações deverão, 

portanto, fazer parte dos procedimentos da FEPAM ao outorgar os lançamentos de 

efluentes em meio hídrico. 

De modo a subsidiar esta ação, diversas atividades deverão ser elaboradas, muitas 

delas que fazem parte dos produtos a serem apresentados pelo Plano de Recursos 

Hídricos. Em especial, os seguintes programas acham-se associados: 

 T1. Sistema de Informações e Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e 

de Alerta de Cheias: expansão e adequação do programa de monitoramento hi-

drológico e de qualidade de água da FEPAM para a bacia hidrográfica do Cama-

quã;  

 C. Cadastro de usuários de água, outorga de direitos de uso vinculada ao al-

cance gradual de índices de eficiência no uso e fiscalização: que identificará os 

lançamentos de efluentes em meio hídrico nesta bacia. 
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No que se refere a produtos já elaborados do plano que serão aproveitados neste pro-

grama destacam-se: 

 O Enquadramento de Corpos de Água da bacia do Camaquã e as classes que 

foram aprovadas pelo seu Comitê e que serão homologadas pelo Conselho de 

Recursos Hídricos. 

 A implantação de modelos de simulação da qualidade da água para os princi-

pais parâmetros de interesse: DBO, Coliformes, OD, nitrogênio e fósforo, cuja 

versão preliminar foi desenvolvida neste Plano de Recursos Hídricos, devendo 

sua calibração ser aprimorada quando dados da Rede de Monitoramento (Pro-

grama T1) forem disponibilizados. 

No futuro Relatório Técnico 7 - RT7 - Modelos de cobrança e potencial de arrecadação; 

diretrizes de outorga serão apresentadas as bases referencias para a outorga de direi-

tos de uso de água, incluindo o lançamento de efluentes. 

Nele deverão ser abordados:  

 Nos aspectos quantitativos: determinação das vazões de referência para análise 

hidrológica e para fins de enquadramento; máxima a ser outorgada como um 

percentual da vazão de referência; individual máxima de outorga - um percen-

tual da vazão de referência, e definição de usos insignificantes, não sujeitos à 

outorga 

 Nos aspectos qualitativos: definição dos parâmetros de qualidade de água a se-

rem adotados na análise dos pedidos de outorga prévia (ou também chamada 

outorga preventiva) e de outorga de direito de uso de recursos hídricos para 

lançamento de efluentes. 

4.9.3 METODOLOGIA 

A metodologia envolve a elaboração da rotina de inserção dos procedimentos de ou-

torga de lançamentos de efluentes em meio hídrico na rotina operacional da FEPAM, 

sob a vertente processual. Sob a ótica analítica, as outorgas deverão ser subsidiadas 

pelo modelo matemático de simulação de qualidade de água ajustado à bacia do Ca-

maquã. Este avaliará a capacidade de assimilação do meio hídrico aos poluentes que 

fazem parte dos lançamentos demandantes de outorga.  



  

RT6 – Plano de Ações 
 

353 

Este modelo foi precariamente ajustado à bacia devido a carência de informações. Es-

pera-se que com a implantação da Ação T1 -  Sistema de Informações e Rede de Moni-

toramento de Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias, o monitoramento de qualidade 

de água forneça informações mais adequadas para ajuste do modelo. Também é pre-

vista a realização de campanha de campo, durante um mês, com medições de vazões 

e dos principais poluentes da bacia do Camaquã, visando estimar com maior precisão 

os coeficientes técnicos que fazem parte da modelagem matemática: coeficientes de 

dispersão, de autodepuração, etc. O resultado será um modelo matemático ajustado à 

bacia com capacidade de simular com precisão adequada a qualidade de água nos 

trechos mais impactados qualitativamente, de forma a permitir maior precisão nos pro-

cedimentos de outorga de lançamentos de efluentes. 

Do ponto de vista processual haverá uma alteração das abordagens geralmente adota-

das pelos órgãos ambientais, oriundas dos procedimentos de licenciamento, onde a 

decisão (de licenciamento) decorre do cumprimento de normas relacionadas a qualida-

de do emissário. Nesta nova abordagem proposta, a decisão (de outorga) dos lança-

mentos de efluentes decorrerá do cumprimento de normas relacionadas a qualidade do 

corpo receptor. Daí a necessidade de simulação da qualidade do copo hídrico receptor, 

considerando a carga de poluentes inserida pelo demandante de outorga de lançamen-

to. 

4.9.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A parte que será elaborada neste plano não acrescenta ônus; os custos operacionais 

estão distribuídos na Ação T1 - Sistema de Informações e Rede de Monitoramento de 

Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias.  

O ajuste do modelo de qualidade de água à bacia do Camaquã, incluindo a campanha 

intensiva de coleta de informações sobre vazões e qualidade de água, terá um custo 

aproximado de R$ 300.000, referentes à contratação de consultoria especializada pelo 

período de 6 meses.  
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4.9.5 PRAZO DE EXECUÇÃO  

Boa parte estará elaborada neste Plano de Recursos Hídricos. Apenas o tempo neces-

sário para implantação das recomendações na FEPAM depende de decisões das suas 

instâncias superiores. A modelagem de qualidade de água demanda um prazo de 6 

meses para execução. 

Prioridade: Média e Execução no Médio prazo 

4.9.6 INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS E INTERVENIENTES 

FEPAM, CBH Camaquã. 
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4.10 AÇÃO C2 – GERENCIAMENTO DA POLUIÇÃO URBANA 

4.10.1 PROGRAMA DE ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEA-

MENTO BÁSICO 

4.10.1.1 Descrição e localização (abrangência) 

O propósito desta ação é a elaboração ou atualização dos Planos Municipais de Sane-

amento Básico (PMSB) dos 13 municípios com sede dentro da bacia hidrográfica do 

Camaquã. São eles: Amaral Ferrador, Arambaré, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chu-

visca, Cristal, Dom Feliciano, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista, São Lourenço do 

Sul, Sentinela do Sul, Tapes e Turuçu. Destes, cinco ainda não desenvolveram os seus 

PMSB: Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul, Dom Feliciano, Sentinela do Sul e Turu-

çu. 

4.10.1.2 Objetivos e Justificativas 

O objetivo da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é possibili-

tar a criação de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município relacio-

nada aos quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. 

Com o PMSB objetiva-se fornecer subsídios para o gerenciamento dos recursos hídricos 

relativamente a ações setoriais do saneamento. Com isso, é esperada a melhoria da 

qualidade ambiental dos mananciais, das águas superficiais, subterrâneas e costeiras 

(laguna dos Patos). 

Garantir o acesso à toda a população aos serviços de saneamento básico é um dos 

grandes desafios enfrentados pelo Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municí-

pios e pela sociedade em geral. Esses serviços compreendem o saneamento básico, 

conforme definido pela Lei nº 11.445/2007. A universalização desses serviços, ou seja, 

a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento 

básico, é condição essencial para se garantir níveis adequados de saúde pública. Para 

o alcance desse objetivo é necessário planejar adequadamente esses serviços. Esse 

planejamento passa, necessariamente, pelo conhecimento da situação atual da presta-

ção de cada um desses serviços, pela definição de metas e objetivos que visem a sua 

ampliação e a sua melhoria gradual e pela proposição de programas e ações para al-

cançá-los. Essas informações, dentre outras consideradas relevantes para o setor, de-

vem constar do Plano Municipal de Saneamento Básico.  
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Segundo a Lei nº 11.445/2007 o Plano deverá abranger toda a área do município (ur-

bana e rural) e abordar os quatro componentes do saneamento básico (abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

e drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas). Cabe exclusivamente ao municí-

pio formular a Política Pública e elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. A 

existência do Plano, por sua vez, será condição de acesso aos recursos do Governo 

Federal para saneamento básico a partir de 2018. O prazo que inicialmente era de 31 

de dezembro de 2014, já havia sido estendido uma vez (Decreto 8211/2014), e findava 

no dia em que o novo decreto foi publicado, em 31 de dezembro de 2015. Assim, o 

Decreto 8629/2015, prorrogou este prazo para 31 de dezembro de 2017. Por isto é 

previsto que este programa esteja implementado até lá. 

Qualquer Plano de Bacia deve considerar os planos setoriais existentes, principalmente 

na área do saneamento, e na falta desses, incentivar a sua realização. Daí a necessi-

dade de manter atualizado os PMSBs nos municípios da bacia hidrográfica do Cama-

quã, onde os mesmos já foram realizados, e do desenvolvimento dos mesmos nos de-

mais casos. Entende-se que estas ações irão proporcionar um planejamento adequado 

relativamente aos diversos aspectos vinculados ao saneamento da região (água, esgo-

to, resíduos sólidos e drenagem urbana). Em vez de propor soluções pontuais para o 

saneamento desta Região e, principalmente, sem ter a visão global setorial, entende-se 

como mais efetivo investir na realização, atualização e/ou implantação, destes PMSB. 

Uma vez disponíveis, os mesmos deverão ser considerados em atualizações deste Pla-

no de Bacia, principalmente em termos de programas de ações a serem contemplados 

com recursos gerenciados pelo sistema de recursos hídricos. 

4.10.1.3 Metas e Benefícios Esperados 

A meta é a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico: atender a 

todos com serviços de saneamento eficientes, alcançar 100 % de atendimento no mu-

nicípio, atendendo toda a área do município e diferentes classes sociais, levando aos 

mais necessitados o acesso ao serviço. 

Os benefícios seriam atrelados à melhoria da qualidade de vida da população: por 

exemplo, levando água de qualidade a todos, condições sanitárias adequadas através 

da coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e destino adequado dos resíduos e um 

sistema de drenagem da água da chuva eficiente, oferecendo mais segurança à popu-
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lação, prevenindo contra alagamentos e controlando os processos erosivos e a polui-

ção, controlando a proliferação de vetores e melhorando a saúde pública – com a di-

minuição da ocorrência de doenças de veiculação hídrica, causadas pela falta de boas 

condições sanitárias e de um ambiente adequado. 

Busca-se, assim, um desenvolvimento sustentável, planejado e consciente, conside-

rando a interação entre aspectos econômicos, sociais e ambientais, utilizando de forma 

racional os recursos naturais para os mesmos não se esgotarem, de forma a manter a 

disponibilidade desses recursos e a qualidade de vida para as gerações futuras. Para 

isso, são planejadas as ações, estabelecidas medidas para controle e redução dos efei-

tos prejudiciais que poderiam ser causados com o desenvolvimento de um setor isola-

damente. Busca-se também um desenvolvimento coerente, melhorando não só com 

ações para resolver os problemas, mas também ações para prevenir a ocorrência dos 

efeitos negativos. 

4.10.1.4 Atividades / Escopo de serviços 

Segundo a Resolução n° 75 de 02 de julho de 2009 do Ministério das Cidades, que 

estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo míni-

mo dos Planos de Saneamento Básico, PMSB deverá conter: 

I. O Diagnóstico integrado da situação local dos quatro componentes do saneamento 

básico, a saber: abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e ma-

nejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O diagnóstico 

deve conter dados atualizados, projeções e análise do impacto nas condições de vida 

da população, abordando necessariamente: 

 Caracterização da oferta e do déficit indicando as condições de acesso e a quali-

dade da prestação de cada um dos serviços considerando o perfil populacional, 

com ênfase nas desigualdades sociais e territoriais, em especial nos aspectos de 

renda, gênero e étnico-raciais; 

 As condições de salubridade ambiental considerando o quadro epidemiológico e 

condições ambientais; 
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 A estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para a universali-

zação do acesso a cada um dos serviços de saneamento básico, nas diferentes di-

visões do município ou região, e 

 As condições, o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços nas suas 

dimensões administrativa, político-institucional, legal e jurídica, econômico-

financeira, operacional e tecnológica. 

II. A definição de Objetivos e Metas municipais ou regionais de curto, médio e longo 

prazo, para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no territó-

rio, com integralidade, qualidade e prestados de forma adequada à saúde pública, à 

proteção do meio ambiente e à redução das desigualdades sociais, contemplando:  

 O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos; 

 Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para o esgo-

tamento sanitário; 

 Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para a limpe-

za urbana e o manejo dos resíduos sólidos coletados; 

 A disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

adequados à segurança da vida, do meio ambiente e do patrimônio, e 

 A melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos 

serviços. 

III. O estabelecimento de mecanismos de gestão apropriados, bem como, programas, 

projetos e ações, para o cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a sus-

tentabilidade da prestação dos serviços que contemplem: 

 O desenvolvimento institucional para a prestação dos serviços de qualidade, nos 

aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiência, a sustentabi-

lidade socioeconômica e ambiental das ações, a utilização de tecnologias apropria-

das, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participati-

va dos serviços; 
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 A visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos serviços de sanea-

mento básico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e econômico; 

 A interface cooperação e a integração com os programas de saúde, de habitação, 

meio ambiente e de educação ambiental, de urbanização e regularização fundiária 

dos assentamentos precários, bem como as de melhorias habitacionais e de insta-

lações hidráulico-sanitárias; 

 A integração com a gestão eficiente dos recursos naturais, em particular dos re-

cursos hídricos; 

 O atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de so-

luções compatíveis com suas características sociais e culturais; 

 A educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação permanente, 

para o fortalecimento da participação e controle social, respeitados as peculiarida-

des locais e, assegurando-se os recursos e condições necessárias para sua viabili-

zação; 

 A articulação com o Plano de Segurança da Água, quando implantado no municí-

pio; 

 A definição de parâmetros para a adoção de taxa e tarifa social, e. a prevenção de 

situações de risco, emergência ou desastre. 

IV. Ações para emergências e desastres, contendo: 

 Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda 

temporária; 

 Diretrizes para a integração com os planos locais de contingência, e 

 Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na 

prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários de contin-

gência. 

V. O estabelecimento, no âmbito da Política, das instâncias de participação e controle 

social sobre a política e ações e programas de saneamento básico contemplando: 
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 A formulação, monitoramento e controle social da política, ações e programas 

através dos conselhos das cidades ou similar, e 

 A definição da instância responsável pela regulação ou fiscalização. 

VI. Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações programa-

das e revisão do plano, contendo: 

 Conteúdo mínimo, periodicidade, e mecanismos de divulgação e acesso dos relató-

rios contendo os resultados do monitoramento da implementação do plano bem 

como da íntegra das informações que os fundamentaram; 

 O detalhamento do processo de revisão do plano com a previsão das etapas pre-

liminares de avaliação e discussões públicas descentralizadas no território e temá-

ticas, sobre cada um dos componentes; e da etapa final de análise e opinião dos 

órgãos colegiados instituídos (conferência, conselho, entre outros), e 

 Revisão periódica em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elabo-

ração do Plano Plurianual (PPA). 

Ainda na mesma resolução, em seu artigo 5º, é comandado que os planos de sanea-

mento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que 

estiverem inseridos. Além disso, o mesmo serve em relação ao Plano Diretor Municipal 

de Ordenamento Territorial e com os demais planos e políticas públicas. Isto deve 

ocorrer de modo a estimular o desenvolvimento social e econômico, e a melhoria da 

qualidade de vida, onde o saneamento básico for fator determinante. 

O processo de planejamento do setor de saneamento do município tem caráter contí-

nuo e é desenvolvido em diversas etapas. Deve-se detalhar, como feito anteriormente, 

o processo de elaboração do PMSB. No entanto, o processo completo de planejamento 

contempla também a aprovação, execução, avaliação e revisão do PMSB, conforme 

pode ser visualizado na Figura 4.18. A elaboração do PMSB inicia o ciclo com a fun-

ção de organizar preliminarmente o setor de saneamento no município. Sua aprovação 

será realizada em forma de lei municipal devendo ser executado por órgão do municí-

pio responsável. A avaliação da execução do PMSB deve ocorrer continuamente e sua 

revisão, como mencionado anteriormente, deve ser feita a cada 4 (quatro) anos. O 

município deve compreender a importância da continuidade do planejamento, assumir 
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o compromisso de efetivar as atividades previstas no PMSB e submetê-lo à avaliação e 

aprovação do legislativo municipal. 

 
Figura 4.18 – Fluxo geral de planejamento do setor de saneamento 

4.10.1.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

Atualização dos PMSB dos oito municípios que já os desenvolveram: Arambaré, Cama-

quã, Chuvisca, Cristal, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista, São Lourenço do Sul, Sen-

tinela do Sul, e Tapes. 

Realização dos cinco PMSB referentes aos municípios que ainda não os tem: Amaral 

Ferrador, Cerro Grande do Sul, Dom Feliciano, Sentinela do Sul e Turuçu. 

4.10.1.6 Valores de Referência (Metas) 

 Dada a situação emergencial em relação aos prazos para aprovação dos PMSB 

(31 de dezembro de 2017), considera-se que os cincos municípios que ainda 

não os tem, deverão fazer um esforço no sentido do atingimento desta meta 

dentro do prazo. 

 Quanto aos demais (oito), deverá ser levado em consideração o prazo de 4 

anos para a sua atualização, a partir da aprovação dos mesmos nas câmaras 

municipais respectivas. 
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4.10.1.7 Atores envolvidos 

 Comitê Camaquã 

 DRH/SEMA-RS  

 FEPAM 

 FUNASA. 

4.10.1.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

As prefeituras são os responsáveis pela contratação dos PMSB (atualização e/ou reali-

zação). A Fiscalização deverá ficar com o Comitê e os órgãos da SEMA-RS. O financia-

mento deverá vir da FUNASA em parceria com os demais atores. 

4.10.1.9 Parcerias institucionais 

Poderão apoio logístico ou técnico, as Universidades, AUD, SENAI, FEPAGRO, EMBRA-

PA, IRGA, CIENTEC, etc. 

4.10.1.10 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

Lei nº 11.445/2007, Decreto 8211/2014, e Decreto 8629/2015. 

4.10.1.11 Duração e Cronograma 

O prazo de elaboração de um PMSB aqui considerado é de 12 meses. Se existirem re-

cursos disponíveis, não há impedimentos técnicos para que todos sejam realizados 

simultaneamente. 

4.10.1.12 Estimativa de Custos 

O custo de elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico consiste na con-

tratação dos serviços de consultoria necessários para realização dos estudos. O custo é 

proporcional à população urbana de cada município, e sua estimativa é apresentada no 

Quadro 4.49 e no Quadro 4.50. 
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Quadro 4.49 – Composição de custos para elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico para municípios com população até 10 mil habitantes 

Profissional 

Custo até 10.000 habitantes 

Mês/Home
m 

Custo 
Unitário 

Custo 
C/Encargos 

Custo Total 

Coordenador - Engenheiro 
Sênior 

3 R$ 12.154,00 R$ 33.978,58 R$ 101.935,74 

Especialista em abastecimen-
to de água - Engenheiro Ple-
no 

1 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 27.228,85 

Especialista em esgotamento 
sanitário - Engenheiro Pleno 

1 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 27.228,85 

Especialista em resíduos sóli-
dos - Engenheiro Pleno 

1 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 27.228,85 

Especialista em drenagem 
urbana - Engenheiro Pleno 

1 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 27.228,85 

Especialista em Mobilização e 
Comunicação Social 

0,5 R$ 5.000,00 R$ 13.978,35 R$ 6.989,18 

Total R$ 217.840,33 

 

Quadro 4.50 – Composição de custos para elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico para municípios com população até 10 mil habitantes 

Profissional 

Custo a cada 10.000 acima de 10.000 habitantes 

Mês/Home
m 

Custo 
Unitário 

Custo 
C/Encargos 

Custo Total 

Coordenador - Engenheiro 
Sênior 

0,5 R$ 12.154,00 R$ 33.978,58 R$ 16.989,29 

Especialista em abastecimen-
to de água - Engenheiro Ple-
no 

0,5 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 13.614,43 

Especialista em esgotamento 
sanitário - Engenheiro Pleno 

0,5 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 13.614,43 

Especialista em resíduos sóli-
dos - Engenheiro Pleno 

0,5 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 13.614,43 

Especialista em drenagem 
urbana - Engenheiro Pleno 

0,5 R$ 9.739,65 R$ 27.228,85 R$ 13.614,43 

Especialista em Mobilização e 
Comunicação Social 

0,25 R$ 5.000,00 R$ 13.978,35 R$ 3.494,59 

Total R$ 74.941,58 

 

O custo por município considerou a situação do PMSB, e, caso este já exista, o valor da 

revisão deste plano foi considerado como ¼ do valor calculado para a elaboração de 

um Plano inicial. O Quadro 4.51 apresenta a situação do PMSB de cada município, a 

sua população total, e o custo estimado para a elaboração ou revisão do Plano. O cus-

to total estimado para a elaboração, complementação e/ou atualização dos 13 PMSB, 

foi de R$ 1.278.302.  
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Quadro 4.51 – Custos previstos para elaboração dos PMSB. 

Município Situação do PMSB 
População 

total (2015) 
Custo por 
município 

Amaral Ferrador* Finalizado em 2014 6.838 R$ 54.460 

Arambaré Finalizado em 2012 4.130 R$ 54.460 

Camaquã Finalizado em 2013 63.767 R$ 166.872 

Cerro Grande do Sul* Em elaboração 11.834 R$ 73.195 

Chuvisca Finalizado em 2014 4.875 R$ 54.460 

Cristal Finalizado em 2011 8.139 R$ 54.460 

Dom Feliciano* Não foi protocolado 12.004 R$ 73.195 

Lavras do Sul Finalizado em 2011 6.092 R$ 54.460 

Santana da Boa Vista - 7.289 R$ 217.840 

São Lourenço do Sul Finalizado em 2012 41.913 R$ 129.402 

Sentinela do Sul* Finalizado em 2014 4.341 R$ 54.460 

Tapes Finalizado em 2011 17.442 R$ 73.195 

Turuçu - 2.213 R$ 217.840 

Total Geral 
  

R$ 1.278.302 

*Municípios sem PMSB. 

4.10.1.13 Fontes de Recursos 

Prefeituras Municipais dos 13 municípios aqui considerados. DRH/FEPAM, Ministério 

das Cidades, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, demais fontes de financiamento 

podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.10.2 PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA ATINGIMENTO DAS METAS DE EN-

QUADRAMENTO 

4.10.2.1 Descrição e localização (abrangência) 

A Resolução CONAMA nº 357/2005, define o programa para efetivação do enquadra-

mento, como sendo o conjunto de medidas ou ações progressivas e obrigatórias, ne-

cessárias ao atendimento das metas intermediárias e final de qualidade de água esta-

belecidas para o enquadramento do corpo hídrico. 

Este é o momento de colocar em prática as metas construídas e pactuadas. A progres-

sividade das metas de enquadramento significa que, entre as ações necessárias para a 

efetivação do enquadramento, deverão ser selecionadas aquelas de maior interesse, 

considerando a viabilidade técnica e econômica para sua implementação. Estas medi-

das deverão ser escalonadas em metas intermediárias progressivas, em que cada con-

junto de medidas esteja relacionado com a redução de carga poluente e a consequente 

melhoria da qualidade da água. 

Além disso, deve-se levar em consideração que o enquadramento, requer revisões su-

cessivas para o devido acompanhamento dos resultados pretendidos e possíveis ade-
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quações das metas a serem alcançadas. Para que a proposta de enquadramento seja 

razoável é interessante prever metas intermediárias e progressivas até que se alcance 

a meta final desejada (Figura 4.19), as quais poderão sofrer modificações pelo cará-

ter dinâmico do processo. 

 

Figura 4.19 – Metas progressivas para atingimento de uma meta final 

Neste enquadramento, conforme já visto, a sua lógica diz respeito às reduções das 

cargas de esgotos urbanos que contaminam os recursos hídricos da bacia. Portanto, o 

plano de ações do saneamento, deverá conter os programas de investimentos em tra-

tamento de esgotos. 

Foram estabelecidas duas metas intermediárias (2025 e 2030) e uma final para o al-

cance deste enquadramento (2035). Decidiu-se por esta etapalização em função da 

ocorrência de trechos classe 4, com meta final de enquadramento na classe 1. 

Verifica-se que considerando o ano de aprovação do enquadramento em 2016, que as 

etapas intermediárias e final, não se encontram igualmente espaçadas. A primeira me-

ta intermediária foi fixada para 2025, de forma a ter-se mais tempo para a efetivação 

das primeiras medidas necessárias para o atingimento desta primeira meta. Decidiu-se 

assim, a partir de observações de membros do comitê, relativamente ao tempo mínimo 
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para ter-se uma ETE operando. Levaram-se em consideração os processos licitatórios 

de Estudo de Concepção, Projetos e Construção. 

Deverão ser planejados e executados os projetos e obras de tratamento dos esgotos 

domésticos necessários para o alcance do enquadramento aprovado pelo CBH Cama-

quã, que ainda deverá ser homologado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A 

definição de onde tratar, do método de tratamento, do cronograma de implantação, da 

fonte de recursos, entre outras, deverá ser levada a termo pelos diversos atores deste 

processo, em especial pelas operadoras de saneamento.  

De modo a colaborar com este processo, a seguir é feita uma estimativa inicial dos 

custos envolvidos, considerando somente o abatimento das cargas relativas ao esgoto 

doméstico. Considerou-se o ano de 2035, como alcance de projeto. Além disso, a favor 

da segurança, considerou-se a ocorrência do cenário Alternativo, uma vez que é aquele 

que produz as maiores taxas de aumento populacional, e, consequentemente, as maio-

res vazões de esgoto doméstico a serem tratadas. 

Destaca-se que as sugestões e valores indicados neste programa referem-se ao trata-

mento necessário para o atingimento do enquadramento da bacia, não eximindo os 

municípios de suas obrigações de tratamento dos esgotos mais exigentes do que o 

proposto. 

4.10.2.2 Objetivos e Justificativas 

O objetivo deste programa é fornecer aos municípios que despejam seus esgotos sani-

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

de esgotamento sanitário e posterior execução, visando o alcance das metas interme-

diárias e o enquadramento da bacia. 

4.10.2.3 Benefícios Esperados 

A partir da implantação das medidas sugeridas neste programa, espera-se que os tre-

chos de curso de água que têm a sua qualidade comprometida devido ao lançamento 

de efluentes sanitários sem tratamento, atinjam as metas do enquadramento. 

4.10.2.4 Atividades / Escopo de serviços 

As atividades deste Programa envolverão a contratação dos projetos de sistemas de 

esgotamento sanitário e posteriormente das suas execuções. O Quadro 4.52 apresen-



  

RT6 – Plano de Ações 
 

367 

ta o tipo de tratamento mínimo sugerido para cada município. Este tratamento foi con-

cebido em função das eficiências necessárias de remoção de poluentes para atingimen-

to das metas de enquadramento, apresentadas no Quadro 4.53 e, mais detalhada-

mente, no Quadro 4.54.  

Quadro 4.52 – População que necessita ser coberta por tratamento e tipo de 
tratamento sugerido para alcance do enquadramento 

Município Tipo de tratamento sugerido 

Amaral Ferrador - 

Arambaré Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + Lagoa Alta Taxa 

Camaquã Lodo Ativado + Remoção de Nitrogênio e Fósforo 

Cerro Grande do Sul Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + Lagoa Alta Taxa 

Chuvisca - 

Cristal - 

Dom Feliciano Lodo Ativado + Remoção de Nitrogênio e Fósforo 

Lavras do Sul Lodo Ativado + Remoção de Nitrogênio e Fósforo 

Santana da Boa Vista Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + Lagoa Alta Taxa 

São Lourenço do Sul Lodo Ativado + Remoção de Nitrogênio e Fósforo 

Sentinela do Sul Lodo Ativado + Remoção de Nitrogênio e Fósforo 

Tapes Lodo Ativado + Remoção de Nitrogênio e Fósforo 

Turuçu - 

 

A razão pela qual alguns municípios não têm tratamento proposto é que o rio onde 

estes despejam seus esgotos já atende ao enquadramento mesmo sem nenhum tra-

tamento. 

Quadro 4.53 – Porcentuais de tratamento e os níveis de eficiência de remoção 
de DBO, Fósforo e Coliformes que deverão ser atingidos 

Município 
Tratamento 

(%) 

Eficiência de 
remoção de 

DBO 

Eficiência de 
remoção de 

Fósforo 

Eficiência de 
remoção de 
Coliformes 

Arambaré 85,86% 80% 0% 99% 

Camaquã 100,00% 80% 80% 99% 

Cerro Grande do Sul 100,00% 80% 60% 99% 

Dom Feliciano 100,00% 80% 80% 99% 

Lavras do Sul 100,00% 80% 80% 99% 

Santana da Boa Vista 85,86% 80% 60% 99% 

São Lourenço do Sul 100,00% 80% 80% 99% 

Sentinela do Sul 87,50% 80% 80% 99% 

Tapes 100,00% 80% 80% 99% 
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Quadro 4.54 – Abatimentos de cargas necessários  

Parâmetro Município Rio Trecho População 

Metas enquadra-
mento 

Carga 
efluente 
(kg/dia) 

Trat. 
Atual 

Efic. 
Abatimentos de carga Abatimento 

Carga pós tratamento 
(kg/dia) 

Tratamento 
necessário Eficiência 

2025 2030 2035 0% 20% 40% 60% 80% 95% 2025 2030 2035 2025 2030 2035 2025 2030 2035 

D
B
O

 

Amaral Ferrador Rio Camaquã 18 4098 1 1 1 238,0 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 238,0 238,0 238,0 0% 0% 0% 80% 

Arambaré Arroio Velhaco 34 4813 1 1 1 253,8 0% 0% 2 1 1 1 1 1 10% 10% 10% 228,4 228,4 228,4 13% 13% 13% 80% 

Camaquã Arroio Duro 31 59346 4 3 2 4415,4 0% 0% 4 4 4 4 3 2 0% 70% 85% 4415,4 1324,6 662,3 0% 88% 100% 80% 

Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco 33 8359 1 1 1 538,1 0% 0% 3 3 2 1 1 1 50% 50% 50% 269,0 269,0 269,0 63% 63% 63% 80% 

Chuvisca Arroio Duro 31 479 4 3 2 27,2 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 27,2 27,2 27,2 0% 0% 0% 80% 

Cristal Rio Camaquã 25 4785 4 3 2 301,5 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 301,5 301,5 301,5 0% 0% 0% 80% 

Dom Feliciano Arroio Sutil 24 6058 4 3 2 367,5 0% 0% 4 4 4 4 3 2 0% 50% 85% 367,5 183,8 55,1 0% 63% 100% 80% 

Lavras do Sul Arroio das Lavras 2 4672 3 3 2 305,9 0% 0% 4 4 4 4 3 1 70% 70% 85% 91,8 91,8 45,9 88% 88% 100% 80% 

Santana da Boa Vista Arroio Olaria 13 3991 2 2 2 123,0 69% 80% 3 3 2 2 1 1 30% 30% 30% 86,1 86,1 86,1 38% 38% 38% 80% 

São Lourenço do Sul Arroio São Lourenço 37 27422 4 3 2 1774,2 0% 0% 4 4 3 3 2 1 0% 30% 70% 1774,2 1242,0 532,3 0% 38% 88% 80% 

Sentinela do Sul Arroio Teixeira 36 3070 4 3 2 183,6 0% 0% 4 4 3 2 2 1 0% 30% 50% 183,6 128,5 91,8 0% 38% 63% 80% 

Tapes Arroio Teixeira 36 19854 4 3 2 1412,0 0% 0% 4 4 4 4 3 1 0% 70% 85% 1412,0 423,6 211,8 0% 88% 100% 80% 

Turuçu Arroio Turuçu 39 1286 3 2 2 71,4 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 71,4 71,4 71,4 0% 0% 0% 80% 

F
ó
sf

o
ro

 

Amaral Ferrador Rio Camaquã 18 4098 1 1 1 8,2 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 8,2 8,2 8,2 0% 0% 0% 0% 

Arambaré Arroio Velhaco 34 4813 1 1 1 8,7 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 8,7 8,7 8,7 0% 0% 0% 0% 

Camaquã Arroio Duro 31 59346 4 3 2 151,4 0% 0% 4 4 4 4 4 1 0% 85% 85% 151,4 22,7 22,7 0% 106% 100% 80% 

Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco 33 8359 1 1 1 18,4 0% 0% 4 4 3 1 1 1 0% 30% 50% 18,4 12,9 9,2 0% 50% 83% 60% 

Chuvisca Arroio Duro 31 479 4 3 2 0,9 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0,9 0,9 0,9 0% 0% 0% 0% 

Cristal Rio Camaquã 25 4785 4 3 2 10,3 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 10,3 10,3 10,3 0% 0% 0% 0% 

Dom Feliciano Arroio Sutil 24 6058 4 3 2 12,6 0% 0% 4 4 4 4 4 3 0% 85% 100% 12,6 1,9 0,0 0% 106% 100% 80% 

Lavras do Sul Arroio das Lavras 2 4672 3 3 2 10,5 0% 0% 4 4 4 4 4 1 85% 85% 85% 1,6 1,6 1,6 106% 106% 106% 80% 

Santana da Boa Vista Arroio Olaria 13 3991 2 2 2 3,0 0% 80% 4 4 4 1 1 1 50% 50% 50% 1,5 1,5 1,5 83% 83% 83% 60% 

São Lourenço do Sul Arroio São Lourenço 37 27422 4 3 2 60,8 0% 0% 4 4 4 4 3 1 0% 70% 85% 60,8 18,2 9,1 0% 88% 100% 80% 

Sentinela do Sul Arroio Teixeira 36 3070 4 3 2 6,3 0% 0% 4 4 4 3 1 1 0% 50% 70% 6,3 3,1 1,9 0% 63% 88% 80% 

Tapes Arroio Teixeira 36 19854 4 3 2 48,4 0% 0% 4 4 4 4 4 1 0% 85% 85% 48,4 7,3 7,3 0% 106% 100% 80% 

Turuçu Arroio Turuçu 39 1286 3 2 2 2,4 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 2,4 2,4 2,4 0% 0% 0% 0% 

C
o
lif

o
rm

e
s 

Amaral Ferrador Rio Camaquã 18 4098 1 1 1 6,8E+12 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 6,8E+12 6,8E+12 6,8E+12 0% 0% 0% 99% 

Arambaré Arroio Velhaco 34 4813 1 1 1 7,3E+12 0% 0% 3 3 2 2 2 1 85% 85% 85% 1,1E+12 1,1E+12 1,1E+12 86% 86% 86% 99% 

Camaquã Arroio Duro 31 59346 4 3 2 1,3E+14 0% 0% 4 4 4 4 4 3 0% 85% 100% 1,3E+14 1,9E+13 0,0E+00 0% 86% 100% 99% 

Cerro Grande do Sul Arroio Velhaco 33 8359 1 1 1 1,5E+13 0% 0% 4 4 4 3 3 2 100% 100% 100% 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 101% 101% 100% 99% 

Chuvisca Arroio Duro 31 479 4 3 2 7,8E+11 0% 0% 2 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 7,8E+11 7,8E+11 7,8E+11 0% 0% 0% 99% 

Cristal Rio Camaquã 25 4785 4 3 2 8,6E+12 0% 0% 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 8,6E+12 8,6E+12 8,6E+12 0% 0% 0% 99% 

Dom Feliciano Arroio Sutil 24 6058 4 3 2 1,1E+13 0% 0% 4 4 4 4 4 3 0% 85% 100% 1,1E+13 1,6E+12 0,0E+00 0% 86% 100% 99% 

Lavras do Sul Arroio das Lavras 2 4672 3 3 2 8,7E+12 0% 0% 4 4 4 4 4 3 85% 85% 100% 1,3E+12 1,3E+12 0,0E+00 86% 86% 100% 99% 

Santana da Boa Vista Arroio Olaria 13 3991 2 2 2 2,5E+12 0% 80% 4 4 4 3 3 2 85% 85% 85% 3,7E+11 3,7E+11 3,7E+11 86% 86% 86% 99% 

São Lourenço do Sul Arroio São Lourenço 37 27422 4 3 2 5,1E+13 0% 0% 4 4 4 4 4 3 0% 85% 100% 5,1E+13 7,6E+12 0,0E+00 0% 86% 100% 99% 

Sentinela do Sul Arroio Teixeira 36 3070 4 3 2 5,2E+12 0% 0% 4 4 4 4 3 2 0% 70% 85% 5,2E+12 1,6E+12 7,9E+11 0% 71% 86% 99% 

Tapes Arroio Teixeira 36 19854 4 3 2 4,0E+13 0% 0% 4 4 4 4 4 3 0% 85% 100% 4,0E+13 6,1E+12 0,0E+00 0% 86% 100% 99% 

Turuçu Arroio Turuçu 39 1286 3 2 2 2,0E+12 0% 0% 2 2 2 2 1 1 0% 0% 0% 2,0E+12 2,0E+12 2,0E+12 0% 0% 0% 99% 

W: carga efluente. 
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Os projetos de sistemas de esgotamento sanitário deverão considerar, além dos requi-

sitos mínimos e tratamentos sugeridos no Quadro 4.53, as demais normas e legisla-

ções relativas ao lançamento de efluentes em corpos hídricos, como as diretrizes da 

Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.4445/2007) e os padrões de 

lançamento da resolução CONAMA nº 430/2011, mesmo nos municípios onde não é 

sugerida estação de tratamento no Quadro 4.52. 

4.10.2.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

O principal indicador de monitoramento deste programa é a qualidade das águas dos 

rios e arroios da bacia. 

4.10.2.6 Valores de Referência (Metas) 

A meta deste programa é a elaboração de projetos e execução de sistemas de esgo-

tamento sanitário dos municípios com sede urbana na bacia do Camaquã, e que os 

municípios considerados atinjam minimamente os porcentuais de tratamento e os ní-

veis de eficiência de remoção de DBO, Fósforo e Coliformes apontados no Quadro 

4.53. 

4.10.2.7 Atores envolvidos 

 CORSAN e Prefeituras Municipais. 

 Moradores dos municípios considerados, a quem recai a responsabilidade de liga-

ção dos domicílios à rede de coleta de esgoto quando existente. 

4.10.2.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

 Execução: CORSAN e Prefeituras Municipais 

 Fiscalização: Comitê Camaquã, FEPAM. 

4.10.2.9 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Lei Federal nº 11.4445/2007 

 CONAMA nº 430/2011 

4.10.2.10 Duração e Cronograma 

A duração deste programa é de 20 anos. O Quadro 4.55 apresenta o horizonte de início 

da operação dos sistemas e o período para operação e manutenção. Para que este crono-
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grama seja cumprido, é necessário que os trâmites licitatórios para a contratação de proje-

tos básicos, executivos e obras sejam iniciados em 2017. 

Quadro 4.55 – Horizonte de implantação dos SES 
Município 2025 2030 2035 

Arambaré 
   

Camaquã 
   

Cerro Grande do Sul 
   

Dom Feliciano 
   

Lavras do Sul 
   

Santana da Boa Vista 
   

São Lourenço do Sul 
   

Sentinela do Sul 
   

Tapes 
       

 
Início da operação 

 
Operação e manutenção 

 

4.10.2.11 Estimativa de Custos 

A estimativa dos custos para construção de redes de coleta de esgotos, estações de tra-

tamento por município é apresentada no Quadro 4.56 e resumida no Quadro 4.57. 

Como pode ser visualizado nos quadros, o custo total para implantação dos sistemas al-

cança os R$ 140 milhões. 

4.10.2.12 Fontes de Recursos 

Ministério das Cidades e FUNASA, demais fontes de financiamento podem ser identifi-

cadas no Capítulo 7. 
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Quadro 4.56 – Custos para construção de redes de coleta de esgotos, estações de tratamento por município 

Município 
ETEs a serem 
instaladas em 

2025 

ETEs a serem ins-
taladas em 2030 

(valor 2016) 

Rede de cole-
ta a ser insta-
lada até 2025 

Rede de coleta a 
ser instalada 
entre 2025 e 

2030 

Operação e 
manutenção 
a partir de 

2025 

Operação e manu-
tenção a partir de 

2030 
Total 

Arambaré R$ 560.489 
 

R$ 2.371.032 
 

R$ 98.500 
 

R$ 3.030.021 

Camaquã   R$ 19.435.959 
 

R$ 46.530.011 
 

R$ 5.542.439 R$ 71.508.409 

Cerro Grande do Sul R$ 684.272   R$ 2.974.516 
 

R$ 127.846 
 

R$ 3.786.634 

Dom Feliciano   R$ 1.505.188 
 

R$ 3.261.518 
 

R$ 349.788 R$ 5.116.494 

Lavras do Sul R$ 1.751.461   R$ 3.795.154  R$ 734.782  R$ 6.281.397 

Santana da Boa Vista R$ 613.083   R$ 2.625.431  R$ 110.749  R$ 3.349.263 

São Lourenço do Sul  R$ 9.353.128 
 

R$ 20.266.834  R$ 2.515.590 R$ 32.135.552 

Sentinela do Sul  R$ 554.587 
 

R$ 1.201.707  R$ 118.985 R$ 1.875.279 

Tapes  R$ 5.955.566 
 

R$ 12.904.822  R$ 1.544.982 R$ 20.405.370 

 

Quadro 4.57 – Quadro resumo dos custos estimados 
ETEs a serem instaladas em 2025 R$ 3.609.305 

ETEs a serem instaladas em 2030 R$ 36.804.428 

Rede de coleta a ser instalada até 2025 R$ 11.766.133 

Rede de coleta a ser instalada entre 2025 e 2030 R$ 84.164.891 

Total (ETEs + redes) R$ 136.344.757 

Estudos e projetos (3% do total) R$ 4.090.343 
Custo total de implantação R$ 140.435.100 

Custos com operação e manutenção R$ 11.143.659 
Total R$ 151.578.759 
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4.11 AÇÃO C3 – CONTROLE DA POLUIÇÃO DIFUSA DE ORIGEM RU-

RAL 

O controle da poluição difusa de origem rural constitui-se em atividade complexa e 

diversificada que exige ações integradas dentro de um enfoque sistêmico. Experiências 

anteriores comprovam que os melhores resultados foram obtidos no âmbito de proje-

tos de manejo dos recursos naturais em microbacias hidrográficas, os quais trazem 

estratégias técnica e metodológica que consideram a microbacia como unidade de pla-

nejamento e intervenção e desenvolvem as ações em diferentes âmbitos para obter as 

melhores respostas na solução de problemas com diferentes níveis de abrangência na 

bacia hidrográfica: 

(a) Projetos de reposição da mata ciliar terão melhores resultados se desenvolvidos por 

todos os moradores de determinada microbacia do que se realizado isoladamente por 

alguns moradores. Outras ações que têm melhor resultado se desenvolvidas no âmbito 

da microbacia são: uso e gestão da água (operação de projetos de irrigação, proteção 

de nascentes e mananciais, manejo da água da chuva); proteção florestal de zonas de 

recarga de aquíferos; construção e manutenção de estradas rurais terciárias, entre 

outros. 

(b) Projetos isolados de tratamento e destinação adequada de dejetos humanos, pode-

rão ser discutidos e planejados individualmente com cada propriedade da microbacia, 

embora os efeitos da ação se propaguem por todo a microbacia. Outras ações que 

podem ser planejadas e executadas no âmbito de cada propriedade são: manejo de 

dejetos animais (tratamento e destinação adequada); sistema de uso e manejo do solo 

(sistemas agroflorestais, cultivo mínimo, plantio direto, uso de adubação verde); con-

trole de pragas e doenças (manejo integrado de pragas); diversificação de atividades 

no sistema de produção; captação de água da chuva, entre outros. 

(c) No âmbito da comunidade rural (núcleo social da microbacia) são planejadas e exe-

cutadas ações como: capacitação, organização comunitária, programas de educação 

ambiental, sistemas comunitários de tratamento de esgotos domésticos, sistemas co-

munitários de abastecimento de água, conselhos e grupos co-gestoras locais para o 

controle social dos projetos em curso na microbacia, entre outros. 
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Esta ação foi organizada nos seguintes programas, os quais se entende que deveriam 

fazer parte de um subprojeto para melhorar o saneamento ambiental da propriedade 

focado, conforme antes destacado, nas microbacias hidrográficas: 

1. Tratamento e destinação adequada de dejetos humanos; 

2. Tratamento e destinação adequada de dejetos animais;  

3. Proteção de poços e nascentes de abastecimento de água;  

4. Controle da erosão;  

5. Manejo de defensivos agrícolas. 

O objetivo geral buscará reduzir a níveis aceitáveis (conforme a legislação em vigor) a 

poluição difusa de origem rural e o consequente aporte de poluentes aos recursos hí-

dricos da bacia do Camaquã.  

4.11.1 JUSTIFICATIVA 

O controle da poluição difusa de origem rural se caracteriza como um importante pro-

grama diretamente associado ao enquadramento proposto para os diferentes trechos 

dos cursos de água. Neste sentido, sua execução é fundamental para o alcance deste 

enquadramento, uma vez que, em especial as cargas orgânicas (dejetos humanos e 

animais), os sedimentos e os defensivos agrícolas são fatores de impacto na qualidade 

da água que precisam ser reduzidos aos níveis aceitáveis para cada classe de qualida-

de estabelecida na Resolução nº 357/05 do CONAMA e proposta como enquadramen-

to. 

A poluição difusa que alcança os corpos hídricos é responsável pelo desencadeamento 

de doenças de veiculação hídrica, sendo estas, muito presentes nos pacientes que 

ocupam a rede hospitalar, não somente no âmbito da bacia do Camaquã. 

A redução da poluição e de seus impactos sobre a população humana, os recursos 

hídricos e a biodiversidade são uma exigência que está presente na legislação ambien-

tal e sanitária devendo, portanto, ser buscada de qualquer maneira, sob pena de en-

quadramento de seus responsáveis em crimes ambientais.  
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4.11.2 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Espera-se que, com a execução deste programa se logrem os seguintes resultados 

(benefícios): 

(a) Percepção, pelos moradores da bacia, dos mecanismos de degradação das terras e 

dos processos de poluição dos recursos hídricos e das melhores estratégias técnicas 

para o seu controle. 

(b) Agricultores da bacia (em especial das regiões prioritárias) adotando tecnologias 

sustentáveis de manejo de dejetos humanos e animais, de proteção de poços e nas-

centes, de controle da erosão e de manejo adequado de defensivos agrícolas em espe-

cial através do manejo integrado de pragas e da produção integrada. 

(c) Melhoria sustentável da qualidade do solo e da produtividade das culturas, preser-

vação da biodiversidade e redução das externalidades negativas, em especial sobre a 

qualidade e quantidade da água. 

(d) Redução de riscos de doenças de veiculação hídrica e consequente melhor qualida-

de de vida na bacia do Camaquã. 

(e) Geração de experiências práticas locais a serem disseminadas no âmbito de toda a 

bacia do Camaquã e em outras bacias hidrográficas. 

(f) Os resultados do programa de redução da poluição difusa de origem rural contribui-

rão para o enquadramento proposto da  qualidade da água da bacia. 

4.11.3 ATIVIDADES / ESCOPO DE SERVIÇOS 

Para a execução desta ação deverão ser desenvolvidas diversas atividades, parte das 

quais são gerais e outras são específicas de cada um dos cinco programas que com-

põem esta ação. 

4.11.3.1 Atividades gerais 

(a) Executar levantamento específico, complementar ao diagnóstico da bacia, com vis-

tas a identificar os locais (propriedades, microbacias, setores, sistemas de produção, 

etc.) de abrangência prioritária para o desenvolvimento das atividades e auxiliar no 

estabelecimento de metas quantitativas no âmbito de cada ação que integra este pro-
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grama. Apresenta-se no Quadro 4.58 um resumo dos levantamentos propostos. Des-

taca-se que quando forem mantidos contatos diretos com os moradores, o grau de 

interesse na solução dos problemas identificados e as condições financeiras para a 

execução das melhorias e/ou para disponibilizar recursos humanos e financeiros de 

contrapartida. 

Quadro 4.58 – Proposta de áreas prioritárias e tipos de informações a serem 
obtidas nos levantamentos específicos para cada ação deste programa 

Ação 
Locais prioritários para o levan-

tamento 
Informações a serem levanta-

das 

1. Tratamento e 
destinação ade-

quada de dejetos 
humanos 

(i) Mananciais de abastecimento 
público, em especial as áreas a 

montante dos pontos de captação; 
(ii) áreas que contribuem para os 
trechos dos corpos hídricos proje-
tados como de classe 1 da resolu-

ção nº 357/05 do CONAMA, na 
proposta de enquadramento. 

Identificar as propriedades que não 
apresentam sistema adequado de 
tratamento e destinação adequada 

de dejetos humanos 

2. Tratamento e 
destinação ade-

quada de dejetos 
animais 

(i) Bovinocultura: efetuar o levan-
tamento nas regiões do Alto e Mé-

dio Camaquã; 
(ii) Suinocultura: efetuar o levan-

tamento na região do Médio Cama-
quã; 

(iii) nestas regiões considerar como 
prioritárias: mananciais de abaste-
cimento público, em especial as 
áreas a montante dos pontos de 
captação; áreas que contribuem 

para os trechos dos corpos hídricos 
projetados como de classe 1 da 

resolução nº 357/05 do CONAMA, 
na proposta de enquadramento. 

(i) Identificar as propriedades que 
contam com criações de bovinos 
em sistemas de confinamento e 

semiconfinamento e o nível de tra-
tamento de dejetos; 

(ii) identificar as propriedades que 
contam com criações de suínos e o 

nível de tratamento de dejetos. 

3. Proteção de 
poços e nascentes 
de abastecimento 

de água 

(i) Região prioritária 1: RHGRH da 
Escarpa Oriental; 

(ii) região prioritária 2 – RHGRH da 
Campanha; 

(iii) nestas regiões considerar como 
prioritárias: mananciais de abaste-
cimento público, em especial as 
áreas a montante dos pontos de 
captação; áreas que contribuem 

para os trechos dos corpos hídricos 
projetados como de classe 1 da 

resolução nº 357/05 do CONAMA, 
na proposta de enquadramento. 

(i) Identificar as propriedades que 
utilizam poços e nascentes para 

abastecimento de água; 
(ii) identificar o grau de preserva-
ção das nascentes (conforme con-
ceitos destacados anteriormente: 
preservadas, perturbadas e degra-

dadas); 
(iii) identificar os poços em situação 
crítica quanto à proteção, estabele-

cendo critérios de criticidade. 

4. Controle da 
erosão 

(i) Região prioritária 1: RHGRH da 
Escarpa Oriental; 

(ii) região prioritária 2 – RHGRH da 
Campanha; 

(iii) nestas regiões considerar como 

(i) Identificar as áreas (em especial 
com cultivos anuais e pastagens) 
que não utilizem boas práticas de 
conservação do solo e onde se 

observem processos erosivos em 
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Ação 
Locais prioritários para o levan-

tamento 
Informações a serem levanta-

das 

prioritárias: mananciais de abaste-
cimento público, em especial as 
áreas a montante dos pontos de 
captação; áreas que contribuem 

para os trechos dos corpos hídricos 
projetados como de classe 1 da 

resolução nº 357/05 do CONAMA, 
na proposta de enquadramento. 

curso; 
(ii) identificar áreas de solo desco-
berto, degradadas e com processos 
erosivos em curso (em especial as 
áreas com erosão em sulco e vo-

çorocas); 
(iii) identificar trechos de estradas 
rurais terciárias que se constituem 

em focos de erosão. 

5. Manejo de de-
fensivos agrícolas 

(i) Mananciais de abastecimento 
público, em especial os junto às 

propriedades que apresentam culti-
vos com maior potencial de uso de 
defensivos agrícolas, como a cultu-

ra do tabaco; 
(ii) áreas que contribuem para os 
trechos dos corpos hídricos proje-
tados como de classe 1 da resolu-

ção nº 357/05 do CONAMA, na 
proposta de enquadramento; 

(iii) parte baixa da bacia onde pre-
domina o cultivo do arroz. 

(i) Identificar os principais defensi-
vos agrícolas utilizados; 

(ii) identificar os cultivos nos quais 
são aplicados defensivos agrícolas; 
(iii) identificar os procedimentos e 
aspectos tecnológicos associados 
ao uso (forma de aplicação, segu-
rança no armazenamento e aplica-
ção, descarte de embalagens, uso 
de receituário agronômico, etc.) 

 

(b) Proposta de um projeto de microbacias – entende-se como oportuno que o Comitê 

da Bacia estude a possibilidade de formação de um grupo tarefa (incluindo técnicos 

experientes da pesquisa, extensão e ensino, além de outras instituições de assistência 

técnica com atuação na bacia do Camaquã), para elaborar uma Carta Consulta a ser 

apresentada a organismos nacionais e internacionais de financiamento para a execu-

ção de um Projeto de Microbacias que englobe a bacia do Camaquã, no qual poderiam 

estar inseridos todos os programas (ou a grande maioria) deste Plano da Bacia. 

(c) Negociar com as instituições de pesquisa, assistência técnica, extensão rural (públi-

cas e privadas), instituições de ensino e prefeituras municipais formas de apoio à exe-

cução deste programa de controle da poluição difusa de origem rural. 

(d) Negociar com o governo do estado a inserção no Plano Estadual de Conservação 

do Solo, dos agricultores envolvidos nas ações deste programa de controle da poluição 

difusa de origem rural, para que possam se beneficiar dos recursos financeiros e da 

assistência técnica brindados no âmbito do referido plano. 
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4.11.4 PROGRAMA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE DEJETOS HUMANOS 

4.11.4.1 Descrição 

Propõe-se que o tratamento dos dejetos humanos seja executado através de fossas 

sépticas convencionais constituídas de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. A 

eficiência na remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) depende da correta 

construção da fossa e de sua manutenção, podendo estar entre 70 e 90%. Quanto à 

remoção de coliformes termotolerantes pode estar entre 60 e 95% (VON SPERLING, 

2005). 

Para a construção das fossas sépticas recomenda-se observar as especificações técni-

cas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 7229. Orientações tam-

bém constam no Manual de Orientações Técnicas para Elaboração de Propostas para o 

Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (BRASIL, 2014). 

Quanto à localização em relação à captação de água a fossa deve estar a uma distân-

cia mínima de 30 metros das fontes ou poços de abastecimento de água para consumo 

humano ou animal e sempre em cota inferior a estes. 

O dimensionamento da fossa, segundo norma da NBR 2279 deverá considerar o núme-

ro de pessoas na residência sendo calculado em função de um consumo médio de 200 

litros de água por pessoa por dia. A capacidade mínima não deve ser inferior a um 

metro cúbico. 

O efluente do filtro anaeróbio terá diferentes destinos em função das condições de 

infiltração do solo e altura do lençol freático. Quando o solo permite uma boa infiltra-

ção e o nível máximo do lençol freático está, no mínimo, a 1,5 m abaixo do fundo do 

sumidouro, usar sumidouro simples. Se o solo possui baixa capacidade de infiltração e 

se houver dificuldade de escavação mais profunda recomenda-se a condução do eflu-

ente do filtro até um local onde possa ser construído o sumidouro ou um sistema de 

zona de raízes. É necessário analisar o efluente na saída do filtro anaeróbio para verifi-

car se está de acordo com os limites estabelecidos pela legislação ambiental. 
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4.11.4.2 Abrangência 

Tendo em vista que os problemas de poluição orgânica da água estão presentes em 

toda a bacia hidrográfica do Camaquã e que, segundo o diagnóstico da bacia, conside-

rando todos os municípios, em média 72% das propriedades rurais não possuem fossa 

séptica, propõe-se (como regra geral) que esta ação seja desenvolvida em toda a bacia 

hidrográfica, sendo a prioridade estabelecida em função do interesse dos municípios e 

dos moradores que não possuem fossa séptica. 

Embora seja necessária a instalação de fossas sépticas em toda a bacia, propõe-se 

considerar como prioritárias para o tratamento dos dejetos humanos, as seguintes 

áreas da bacia: (i) mananciais de abastecimento público (em especial as áreas a mon-

tante dos pontos de captação); (ii) áreas que contribuem para os trechos dos corpos 

hídricos projetados como de classe 1 da resolução nº357/05 do CONAMA, na proposta 

de enquadramento. 

4.11.4.3 Objetivos 

Reduzir a poluição derivada dos dejetos humanos através de seu tratamento e destina-

ção adequados. 

4.11.4.4 Atividades 

Após a identificação das propriedades que requerem melhorias e/ou novos sistemas de 

tratamento e destino adequado de dejetos humanos, deverão ser desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

(i) Organizar os agricultores interessados em cada área prioritária e discutir a estraté-

gia operacional. 

(ii) Capacitar os agricultores sobre o tema. 

(iii) Elaborar o projeto técnico (de engenharia) do sistema a ser utilizado (prioritaria-

mente fossa séptica). 

(iv) Executar o projeto em cada propriedade – entende-se que é importante que, no 

acordo com os agricultores, seja discutida a forma de contrapartida dos mesmos. 
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4.11.5 PROGRAMA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE DEJETOS ANIMAIS 

4.11.5.1 Descrição 

A produção de dejetos animais na bacia do Camaquã ocorre em dois âmbitos: dejetos 

produzidos em sistemas de confinamento e semiconfinamento (concentrados) e de 

forma dispersa nas criações conduzidas extensivamente. Dentre os rebanhos que me-

recem maior atenção no manejo e destinação de dejetos estão a bovinocultura e a 

suinocultura. 

Em relação à bovinocultura, os pontos onde se observa o acúmulo de dejetos são: gal-

pões de criações em confinamento; locais de agrupamento de animais, tais como, co-

chos de salinização, cochos de dessedentação, mangueiras para manejo e controle 

sanitário, estábulos e salas de ordenha. 

Para as criações de bovinos em sistema extensivo (em especial a pecuária familiar do 

alto Camaquã) os dejetos produzidos fora dos locais de concentração de animais, não 

se apresentam como um problema prioritário e a maior atenção deverá ser dada ao 

cercamento das APPs dos corpos hídricos (faixa mínima de 30 metros) evitando o 

acesso indiscriminado dos animais e propiciando a dessedentação por derivação de 

água para fora da APP ou em pontos pré-determinados e preparados para tal, garan-

tindo o cumprimento da legislação ambiental vigente. 

Para a criação de bovinos em sistemas de confinamento e semiconfinamento propõe-

se adotar os “critérios técnicos para o licenciamento ambiental de novos empreendi-

mentos destinados à bovinocultura confinada e semiconfinada” estabelecidos pela 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – RS (FEPAM) em 

2014, destacando-se os seguintes critérios em relação ao controle de dejetos: 

(a) Todos os empreendimentos que utilizam manejo de dejetos líquidos devem ter es-

truturas de armazenagem (biodigestor, esterqueira, tanque ou lagoa de retenção) im-

permeabilizadas e com capacidade compatível ao volume de dejetos gerados, de acor-

do com o número de animais e o tipo de sistema de criação utilizado, acrescida de 

20% como margem de segurança. O armazenamento dos dejetos líquidos deve ser 

dimensionado para um período de 120 dias. 
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(b) No caso de esterqueiras escavadas, seu fundo deverá estar a uma distância mínima 

de 1,5 m em relação ao lençol freático. 

(c) Deverão ser garantidas as seguintes condições, dentre outras: (i) distância mínima 

em relação aos corpos hídricos estabelecida na norma da FEPAM para cada tamanho 

de criação; (ii) evitar a proliferação de insetos e vetores de doenças; (iii) evitar a con-

taminação das águas subterrâneas através de pisos e canaletas impermeabilizados; 

(iv) limpeza periódica dos pisos e canaletas. 

Outros aspectos como os procedimentos de construção e manejo são descritos na refe-

rida norma da FEPAM, devendo ser seguidos. 

Quanto à suinocultura, embora esta não seja expressiva na bacia, o tratamento de 

seus efluentes e dejetos deve ser tratado com atenção devido ao grande potencial 

poluidor, em especial nas áreas onde a suinocultura se concentra (geralmente associa-

da à agricultura familiar). Toda a criação deverá possuir um sistema de armazenagem 

e tratamento dos dejetos para posterior aplicação como adubo orgânico, evitando que 

os mesmos alcancem os corpos hídricos. Os sistemas de armazenamento comumente 

utilizados para a suinocultura são bio-esterqueiras que são constituídas de uma câmara 

de fermentação integrada com um tanque de armazenagem. 

4.11.5.2 Abrangência 

Para a bovinocultura, atenção maior deverá ser dada ao Alto Camaquã e ao Médio Ca-

maquã que juntos abrigam 82% do rebanho da bacia (66% no Alto Camaquã e 16% 

no Médio Camaquã). Destaca-se, no entanto que serão necessárias ações pontuais 

prioritárias em propriedades que abriguem concentrações significativas de bovinos e 

que não estejam utilizando adequado sistema de manejo de dejetos, independente-

mente de sua localização na bacia hidrográfica. 

Em relação à suinocultura, atenção maior deverá ser dada ao Médio Camaquã que 

concentra 30% do rebanho da bacia, no entanto a exemplo da bovinocultura, serão 

necessárias ações pontuais prioritárias nas propriedades que abriguem criações de 

suínos e que não estejam utilizando adequado sistema de manejo de dejetos, inde-

pendentemente de sua localização na bacia hidrográfica. 
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Além das áreas propostas acima como prioritárias para o controle de dejetos animais e 

embora possa haver a necessidade de controle em criações isoladas em qualquer parte 

da bacia, propõe-se considerar ainda como prioritárias para o tratamento dos dejetos 

animais, as seguintes áreas da bacia: (i) mananciais de abastecimento público, em 

especial as áreas a montante dos pontos de captação; (ii) áreas que contribuem para 

os trechos dos corpos hídricos projetados como de classe 1 da resolução nº357/05 do 

CONAMA, na proposta de enquadramento. 

4.11.5.3 Objetivos 

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

ção adequados. 

4.11.5.4 Atividades 

Após a identificação das propriedades que requerem melhorias e/ou novos sistemas de 

tratamento e destino adequado de dejetos animais, deverão ser desenvolvidas as se-

guintes atividades: 

(i) Organizar os agricultores interessados em cada área prioritária e discutir a estraté-

gia operacional. 

(ii) Capacitar os agricultores sobre o tema. 

(iii) Elaborar o projeto técnico (de engenharia) do sistema a ser utilizado (bioesterquei-

ra ou outros sistemas de eficiência comprovada no tratamento dos dejetos animais). 

(iv) Executar o projeto em cada propriedade – entende-se que é importante que, no 

acordo com os agricultores, seja discutida a forma de contrapartida dos mesmos. 

(v) Para as áreas de bovinocultura extensiva (região da pecuária familiar), desenvolver 

as seguintes atividades: 

Identificar produtores interessados e providenciar o cercamento das APP’s (ao longo 

dos cursos de água e no entorno de nascentes). 

Solicitar outorga e implantar os sistemas de dessedentação em locais situados fora da 

APP, a partir da derivação da água dos cursos hídricos. 
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Utilizar sistemas de contenção e destinação adequada dos dejetos acumulados nos 

locais de reunião do gado para manejo, salinização e dessedentação. 

4.11.6 PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE POÇOS E NASCENTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

4.11.6.1 Descrição 

Os moradores do meio rural da bacia do Camaquã utilizam diferentes sistemas de cap-

tação e utilização da água para abastecimento doméstico, tais como: (i) sistemas iso-

lados a partir de nascentes – estudo conduzido no alto Camaquã (LUCAS et al, 2014) 

apontou que de uma amostra de 112 nascentes visitadas, 30% das mesmas forneciam 

água para abastecimento humano; (ii) sistemas isolados a partir de poços escavados 

(cacimbas); (iii) sistemas isolados a partir de poços tubulares profundos; (iv) sistemas 

isolados a partir de poços do tipo “ponteira”; (v) sistemas integrados ou comunitários. 

São apresentados no Quadro 4.59 os sistemas de abastecimento de água do meio 

rural de uma amostra de 10 municípios da bacia do Camaquã, segundo censo do IBGE 

de 2010. A amostra representa 17% da população estimada na bacia e 15% da área 

inserida na bacia. Observa-se que predomina o sistema de captação de poço e nascen-

te na propriedade. 

Quadro 4.59 – Formas de abastecimento de água no meio rural de municí-
pios da bacia do Camaquã 

Município 
Rede ge-

ral 

Poço ou nascen-
te na proprieda-

de 

Água da chuva ar-
mazenada em cis-

terna 

Outra forma de 
abastecimento 

Arroio do Padre 10 439 0 115 

Barão do triunfo 24 1383 0 672 

Camaquã 297 2982 0 431 

Canguçu 94 7911 1 2443 

Cerro Grande do Sul 198 1482 0 822 

Chuvisca 54 1113 0 242 

Cristal 23 575 0 193 

São Lourenço do Sul 154 3815 43 931 

Sentinela do Sul 419 719 0 200 

Turuçu 38 373 0 157 

Total 1311 20792 44 6206 

Fonte: (IBGE - Censo Demográfico, 2010) 
 

4.11.6.1.1 Proteção de nascentes 

Segundo Lucas et.al (2014), da amostra de 112 nascentes visitadas no Alto Camaquã, 

quanto ao grau de conservação constatou-se que: 10% foram consideradas preserva-
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das; 60% foram consideradas perturbadas e 30% encontravam-se degradadas, devido, 

principalmente a um manejo incorreto das áreas de preservação permanente e pela 

construção de reservatórios próximos ou no próprio ponto de afloramento de água da 

nascente. 

Segundo Pinto, (2003), apud Lucas et al, (2014), as nascentes, de acordo a seu grau 

de conservação são classificadas em preservadas, perturbadas e degradadas. A nas-

cente é preservada quando apresenta cinquenta metros de vegetação natural bem 

constituída em seu entorno, ou seja, uma área de preservação permanente bem deli-

mitada; nascente perturbada é a que apresenta espécies exóticas e pouca vegetação 

natural num raio de cinquenta metros de ponto de afloramento da água. Uma nascen-

te é considerada degradada quando as características naturais de vegetação e solo 

foram afetadas pela ação antrópica, como elevado índice de compactação do solo, su-

pressão da vegetação, erosão e voçoroca (CASTRO, 2001). 

Nascentes para abastecimento humano - A proteção das nascentes de abasteci-

mento humano, para garantir melhor qualidade da água e ao mesmo tempo sua prote-

ção contra a degradação, deverá considerar os seguintes aspectos: 

(a) Proteção física da nascente de captação de água – propõe-se que a proteção seja 

executada sempre que possível conforme o “modelo Caxambu”, desenvolvido pela 

EPAGRI o qual consiste nas seguintes atividades (TSGA, 2014): (i) abertura de uma 

vala para colocação de um tubo de concreto visualizado na Figura 4.20. Um dos lados 

do tubo deve ser mantido aberto para o interior da vala e outro para o exterior, parci-

almente fechado, com 4 ou 5 saídas: uma para o cano-ladrão, na parte superior; uma 

para o cano de limpeza, na parte inferior e 2 ou 3 canos para saída da água, na parte 

central do tubo; (ii) assentar o tubo no fundo da vala, usando-se massa de barro e 

concreto; (iii) colocar logo acima uma camada de pedra-ferro até cobrir totalmente o 

tubo de concreto e mais três camadas sendo em ordem: cascalho, brita e terra; (iv) 

vedar com lona plástica ou saco de ráfia e completar com terra até o nível original do 

solo; (v) colocar leivas de grana nativa local para cobri a nascente. 
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Fonte: TSGA, 2014 

Figura 4.20 – Tubo utilizado na proteção de nascente para abastecimento 
humano (modelo Caxambu) 

Recomenda-se que a manutenção desta proteção seja feita ao menos duas vezes por 

ano, procedendo-se à abertura do cano de limpeza para a retirada de sedimentos e 

outros materiais acumulados no fundo do tubo e da nascente. 

(b) Além da proteção física da nascente, medidas complementares devem ser adotadas 

tais como o isolamento (cercamento) e manutenção ou reconstituição da vegetação da 

área do entorno (mínimo de 50 metros de raio, conforme legislação vigente). 

Nascentes não utilizadas para abastecimento humano – Estas nascentes, quan-

do degradadas devem ser isoladas (cercadas) num raio de 50 metros para que ocorra 

um processo de regeneração espontâneo da vegetação nativa. Em casos em que este 

não ocorra, deve-se proceder à introdução de espécies conforme metodologia descrita 

nas diretrizes ambientais de recuperação de mata ciliar do Departamento de Florestas 

e Áreas Protegidas (DEFAP) (RIO GRANDE DO SUL, 2007). 

Para a proteção de nascentes, dar prioridade às que forem classificadas como degra-

dadas. 

4.11.6.1.2 Proteção de poços 

São descritos aqui os aspectos relacionados com a proteção de poços escavados e de 

poços tubulares profundos. 
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Poços escavados 

Os poços rasos escavados são geralmente abertos por escavação manual, o que exige 

grandes diâmetros (de 0,80 a 1,50 m). Caso não sejam protegidos adequadamente 

podem ser facilmente contaminados, pois apresentam profundidades predominantes 

menores que 10 metros. A proteção dos poços escavados consiste em: 

(a) Localização do poço – o poço deverá estar longe de possíveis focos de contamina-

ção, em especial de fossas sépticas e esterqueiras as quais devem estar no mínimo a 

30 metros de distância do poço e em cota inferior. 

(b) Proteção contra águas de enxurradas - esta proteção é feita com os seguintes pro-

cedimentos: (i) construção do prolongamento impermeabilizado do poço, ultrapassan-

do o nível do solo em pelo menos 90 centímetros; (ii) por fora e rodeando esta parede 

constrói-se um aterro com pelo menos 30 centímetros de altura e com cinquenta cen-

tímetros de diâmetro com caimento para fora; (iii) além disso também deve ser aberta 

uma vala a pelo menos 10 metros de distância da parede do poço, para desvio das 

águas de chuva que vêm das partes mais altas do terreno. 

(c) Proteção contra infiltração de água contaminada da superfície através das paredes 

laterais - a proteção é feita impermeabilizando as paredes até 3 (três) metros abaixo 

da superfície do solo, pelo menos. 

(d) Proteção contra a entrada pela boca do poço de objetos contaminados, animais, 

detritos, etc. - a proteção dar-se-á com a colocação de uma tampa selada, com cai-

mento para fora. É necessário manter uma abertura de inspeção de 0,60m x 0,60m, 

com tampa selada com argamassa fraca (1:8). 

(e) Proteção por ocasião da retirada de água do poço - o sistema de retirada da água 

de dentro do poço deve ser muito cuidadoso, procurando-se utilizar utensílios (baldes, 

cordas e bombas) não contaminados. Os diferentes elementos de proteção do poço 

escavado podem ser visualizados na Figura 4.21. 
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 (Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/A42.html) 

Figura 4.21 – Proteção de poço escavado  

 

Poços tubulares profundos 

Os poços tubulares profundos que não contem com adequada proteção, serão protegi-

dos com cercamento, no entorno do poço, num quadrado de 3 x 3 metros, com altura 

de 1,50 metros, com portão de acesso nas dimensões de 1,00 x 1,50m. O portão deve-

rá permanecer fechado com cadeado, coibindo desta forma a entrada de animais e 

pessoas não autorizadas. No cercamento serão empregados os seguintes materiais: (i) 

poste de concreto armado – 0,10m. x 0,10m. x 2,50m; (ii) tela de arame de aço galva-

nizado 15/5 fio 2,5 altura 1,50 m; (iii) arame de aço galvanizado fio 14; (iv) sapatas de 

concreto traço 1:3:3 (cimento, areia e brita) fck 20 MPA. 

Destaca-se que novos poços tubulares profundos devem ser executados segundo a 

norma NBR 12244, que inclui sua proteção. 
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4.11.6.2 Abrangência 

Conforme se observa na amostra de municípios apresentada, a captação de água por 

poços e nascentes ocorre em todos os municípios e propõe-se que esta ação seja de-

senvolvida em toda a bacia hidrográfica, sendo a prioridade estabelecida em função do 

interesse dos municípios e dos moradores. 

Especialmente em relação às nascentes, entende-se que, as áreas prioritárias para 

intervenção deveriam ser: (i) mananciais de abastecimento público, em especial as 

áreas a montante dos pontos de captação; (ii) áreas que contribuem para os trechos 

dos corpos hídricos projetados como de classe 1 da resolução nº357/05 do CONAMA, 

na proposta de enquadramento. 

Tendo em vista que o consumo de água não potável leva a doenças de veiculação hí-

drica, tratando-se, portanto de um problema de saúde pública, sugere-se que as medi-

das de proteção sejam implementadas em toda a bacia. 

Tendo em vista a extensão da bacia, propõe-se iniciar nas regiões consideradas priori-

tárias para as demais ações: (i) regiões da RHGRH da Escarpa Oriental e da RHGRH da 

Campanha e nestas regiões considerar como prioritárias: áreas que contribuem para os 

trechos dos corpos hídricos projetados como de classe 1 da resolução nº 357/05 do 

CONAMA, na proposta de enquadramento. 

4.11.6.3 Atividades 

Após a identificação das propriedades com diferentes sistemas de captação de água e 

verificada a necessidade de proteção, deverão ser desenvolvidas as seguintes ativida-

des: 

(i) Organizar os agricultores interessados em cada área prioritária e discutir a estraté-

gia operacional. 

(ii) Capacitar os agricultores sobre o tema. 

(iii) Elaborar o projeto técnico do sistema a ser utilizado na proteção. 

(iv) Executar o projeto em cada propriedade – entende-se que é importante que, no 

acordo com os agricultores, seja discutida a forma de contrapartida dos mesmos. 
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4.11.7 PROGRAMA DE CONTROLE DA EROSÃO 

4.11.7.1 Descrição 

A presente proposta de controle da erosão integra práticas e tecnologias de conserva-

ção do solo e da água que englobam os seguintes elementos estratégicos: 

(a) Promover a conservação do solo e água através do seu uso e manejo adequados - 

As ações devem estar focadas em melhorar o manejo das terras e não somente em 

executar obras de conservação de solos. Dentro deste enfoque, as obras físicas servem 

como apoio para diminuir os riscos de erosão. 

(b) Incrementar a cobertura de solo para reduzir o impacto de gota, aumentar a infil-

tração de água no solo e como consequência reduzir o escoamento superficial e o pro-

cesso erosivo. 

(c) Melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. 

(d) Promover o uso da paisagem através de um planejamento de manejo de terras 

com a participação dos agricultores (espacial e temporal) com o objetivo de buscar 

usos que tenham uma maior relação com as aptidões da terra. 

(e) Realizar práticas adicionais específicas de conservação de solos para, reduzir a ve-

locidade e desviar o escoamento e reter as partículas de solo em suspensão. 

(f) Recuperar áreas degradadas combinando práticas vegetativas e mecânicas focadas 

na bioengenharia. 

(g) Promover a proteção ambiental das estradas rurais terciárias, responsáveis em 

grande escada da produção de sedimentos, pelo processo erosivo. 

(h) A relação da estratégia técnica com a aptidão das terras deve considerar dois as-

pectos: (i) áreas de alta aptidão: nestas terras deve-se intensificar tecnologia para ex-

plorar ao máximo o potencial de produção e privilegiar a produtividade, sem, no entan-

to, desconsiderar os princípios de sustentabilidade; (ii) áreas de baixa aptidão: nestas 

terras deve-se intensificar o manejo. Isto significa que em hipótese alguma devem 

permanecer descobertas ao longo do ano, para evitar o impacto de gotas. Mais que a 
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produtividade, nestes casos deve-se focar o manejo e a tecnologia no controle da ero-

são e da perda de água e matéria orgânica. 

Para que os agricultores envolvidos nesta proposta de controle da erosão contem com 

uma assistência técnica qualificada, entende-se que será necessário envolver direta-

mente os técnicos das instituições de assistência técnica que atuam na bacia hidrográ-

fica do Camaquã (em especial os da Extensão Rural oficial – EMATER, das empresas 

fumageiras, das Prefeituras Municipais e de outras instituições como cooperativas e 

órgãos de pesquisa). 

4.11.7.2 Abrangência 

O processo erosivo está presente em toda e qualquer bacia hidrográfica nas quais são 

desenvolvidas ações antrópicas e não é diferente na bacia do Camaquã. No entanto, o 

diagnóstico evidenciou que, devido a características geográficas, edafoclimáticas, de 

uso das terras e de elementos históricos e culturais, entre outros, algumas regiões da 

bacia apresentam maiores riscos de erosão do solo e degradação das terras. 

Neste sentido, propõe-se como estratégia a divisão da bacia em diferentes áreas priori-

tárias de intervenção e abrangência para esta ação, a partir de critérios baseados na 

presença de elementos (ou subsistemas) que combinados, influenciam de maneira 

mais incisiva no processo erosivo. A partir do diagnóstico da bacia, as áreas prioritárias 

para o controle da erosão estão descritas a seguir. 

(a) Região prioritária 1: RHGRH da Escarpa Oriental – Esta região se apresenta bastan-

te alterada, com relevo acidentado, suscetível à erosão, tendo por principal atividade 

econômica a silvicultura, e a pecuária extensiva, merece destaque a fumicultura. Ainda 

segundo o diagnóstico, uma das principais preocupações nesta RHGRH é a proteção do 

solo de forma a evitar suas erosões e posterior assoreamento de rios e reservatórios. 

(b) Região prioritária 2: RHGRH da Campanha – Esta região que se insere na parte alta 

da bacia com a pecuária extensiva e a silvicultura como usos principais, tem como 

principal preocupação do gerenciamento dos recursos hídricos a proteção da qualidade 

da água para a preservação das características que suportam, mantém e valorizam as 

vocações regionais, dentro de uma visão de desenvolvimento endógeno. 
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(c) Região prioritária 3: RHGRH das Terras Baixas e RHGRH Litorânea– Segundo o di-

agnóstico da bacia, a região das terras baixas se caracteriza primordialmente pela pre-

sença de conflitos de uso da água, suprimento hídrico e qualidade da água. Já na regi-

ão litorânea a poluição hídrica de origem urbana se apresenta como destaque. 

Propõe-se que o controle da erosão ocorra nas regiões prioritárias 1 e 2 da bacia e 

dentro destas, iniciando nas seguintes áreas: (i) mananciais de abastecimento público, 

em especial as áreas a montante dos pontos de captação; (ii) áreas que contribuem 

para os trechos dos corpos hídricos projetados como de classe 1 da resolução 

nº357/05 do CONAMA, na proposta de enquadramento. 

4.11.7.3 Objetivos 

Reduzir a degradação das terras e o aporte de sedimentos e poluentes aos recursos 

hídricos através de ações de controle da erosão. 

4.11.7.4 Atividades 

Após a identificação a nível municipal (ou de microbacias) das propriedades que apre-

sentam problemas críticos de erosão do solo (erosão em sulco ou em grau superior), 

em especial nas áreas prioritárias propostas para esta ação, deverão ser desenvolvidas 

as seguintes atividades: 

(i) Organizar os agricultores interessados em cada área prioritária e discutir a estraté-

gia operacional. 

(ii) Capacitar os agricultores sobre o tema do controle da erosão. 

(iii) Identificar em cada propriedade que fará o controle da erosão a situação específica 

e planejar as atividades. 

(iv) Executar o plano de controle da erosão em cada propriedade – entende-se que é 

importante que, no acordo com os agricultores, seja discutida a forma de contrapartida 

dos mesmos. 

  



  

RT6 – Plano de Ações 
 

391 

4.11.8 PROGRAMA DE MANEJO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

4.11.8.1 Descrição 

Defensivos agrícolas são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológi-

cos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento 

de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e 

de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 

seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias de produtos emprega-

dos como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (DE-

CRETO Nº 4.074, 2002). 

Tendo em vista que o uso de defensivos agrícolas em diferentes cultivos desenvolvidos 

na bacia do Camaquã é uma realidade, deverá ser incentivada através desta ação, a 

adoção do Manejo Integrado de Pragas (MIP) além da recomendação de cuidados na 

seleção e manuseio dos defensivos agrícolas, desde a aquisição até o descarte de em-

balagens vazias. Para a seleção dos defensivos agrícolas utilizados, devem ser conside-

rados critérios tais como: (i) terem efeitos adversos mínimos à saúde humana; (ii) te-

rem sua eficácia comprovada no combate às espécies alvo; (iii) terem um efeito míni-

mo nas espécies que não são o alvo da sua aplicação e no ambiente natural; (iv) se-

rem recomendados a partir de receituário agronômico. Os métodos, momento e fre-

quência da aplicação de defensivos agrícolas devem minimizar os danos aos inimigos 

naturais das espécies alvo. Além disto, este programa deve apoiar a melhoria dos sis-

temas produtivos e a Produção Integrada (PI). 

Essas ações buscam minimizar os riscos ambientais decorrentes do uso e aplicação de 

defensivos agrícolas, bem como proteger a saúde das famílias rurais e dos consumido-

res e, quando o uso acontecer, deverá sempre ser de acordo com o que prevê a legis-

lação vigente. 

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) refere-se a uma combinação de práticas para 

controle de parasitas utilizadas pelos agricultores, com uma vertente ecológica, que 

visa reduzir a dependência de pesticidas químicos sintéticos, e que engloba: (i) gestão 

de parasitas (mantendo-os abaixo de níveis economicamente perigosos) em vez de 

procurar a sua erradicação; (ii) dependência, na medida do possível, de medidas desti-
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nadas a manter a população de parasitas num nível baixo, sem recorrer a produtos 

químicos; e (iii) seleção e aplicação de pesticidas, quando tiverem que ser usados, de 

uma forma que minimize os efeitos adversos nos organismos benéficos, seres huma-

nos e ao meio ambiente (MANUAL OPERACIONAL DO BANCO MUNDIAL OP 4.09, 

1998). 

A Produção Integrada (PI) se constitui num um sistema de exploração agrária que 

produz alimentos e outros produtos de alta qualidade mediante o uso dos recursos 

naturais e de mecanismos reguladores para minimizar o uso de insumos e contaminan-

tes e para assegurar uma produção agrária sustentável (TITI et al., 1995). 

A Produção Integrada tem por princípio, desde sua concepção, a visão sistêmica, inici-

almente no manejo integrado de pragas, evoluindo para a integração de processos em 

toda a cadeia produtiva. Portanto, sua implantação deve ser vista de forma holística, 

estruturada sob quatro pilares de sustentação: organização da base produtiva, susten-

tabilidade do sistema, monitoramento dos processos e informação e banco de dados, 

componentes que interligam e consolidam os demais processos. Está colocada no ápice 

da pirâmide como o nível mais evoluído em organização, tecnologia, manejo e outros 

componentes, num contexto em que os patamares para inovação e competitividade 

são estratificados por níveis de desenvolvimento e representa os vários estágios em 

que o produtor poderá ser inserido num processo evolutivo de produção (BRASIL, 

2009). 

O sistema de Produção Integrada de Frutas (PIF) já atingiu a consolidação em 18 cul-

turas (banana, caju, caqui, coco, figo, goiaba, laranja, lima ácida ‘Tahiti’, lima da pér-

sia, maçã, mamão, manga, maracujá, melão, morango, pêssego, tangor ‘Murcot’ e 

uva), ou seja, os produtores estão aptos a certificar a produção para essas culturas, 

tendo em vista que existem Normas Técnicas Específicas (NTE) definidas e publicadas 

no Diário Oficial da União (DOU). Além dos projetos de PIF, encontram-se em anda-

mento 22 projetos de Produção Integrada em 14 estados, contemplando 21 produtos, 

quais sejam: amendoim, arroz, batata, café, carne, cenoura, feijão, flores tropicais, 

leite, mandioca, mel, ovinos, plantas medicinais, soja, raízes (gengibre, inhame e taro), 

rosas, tomate de mesa, tomate industrial e trigo. Nos últimos anos, algumas culturas 

não frutíferas aderidas ao Sistema Agropecuário de Produção Integrada (SAPI) tam-

bém tiveram notável desempenho em termos de diminuição de uso de defensivos agrí-
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colas, chegando à redução de até 100% no uso de inseticidas (arroz), fungicidas (ar-

roz) e herbicidas (batata) (BRASIL, 2009). 

Observa-se que parte das culturas inseridas no sistema de PI no Brasil, já são cultiva-

das e/ou apresentam potencial de cultivo na bacia do Camaquã. Neste sentido, desta-

cam-se o cultivo do arroz, a produção de mel e o cultivo de frutas como laranja, pês-

sego e uva. 

4.11.8.2 Abrangência 

O manejo de defensivos agrícolas deverá ser desenvolvido em todas as áreas da bacia 

que utilizam estes produtos tanto na produção vegetal como na produção animal. No 

entanto, são destacadas como áreas prioritárias para o manejo de defensivos agrícolas 

as seguintes regiões da bacia: (i) os mananciais de abastecimento público, em especial 

os junto às propriedades que apresentam cultivos com maior potencial de uso de de-

fensivos agrícolas, como a cultura do tabaco; (ii) os trechos dos corpos hídricos proje-

tados como de classe 1 da resolução nº 357/05 do CONAMA, na proposta de enqua-

dramento; (iii) a parte baixa da bacia onde predomina o cultivo do arroz. 

4.11.8.3 Objetivos 

Reduzir riscos à saúde humana e à biodiversidade através de campanhas de redução 

do uso de defensivos agrícolas e da adoção de práticas de manejo adequado (incluindo 

MIP e PI) 

4.11.8.4 Atividades 

Após a identificação a nível municipal (ou de microbacias) das propriedades que apre-

sentam problemas de uso inadequado de defensivos agrícolas, em especial nas áreas 

prioritárias propostas para esta ação, deverão ser desenvolvidas as seguintes ativida-

des: 

(i) Organizar os agricultores interessados em cada área prioritária e discutir a estraté-

gia operacional. 

(ii) Capacitar os agricultores sobre o tema do manejo integrado de pragas e produção 

integrada. 
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(iii) Selecionar, para as propriedades participantes, o melhor sistema de controle de 

pragas e doenças, o qual deverá estar focado no menor uso e no melhor manejo de 

defensivos agrícolas. 

(iv) Executar o sistema de controle de pragas e doenças selecionado as propriedades 

participantes desta ação. 

4.11.8.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

Para monitorar os resultados do programa de controle da poluição difusa no meio rural 

e o desempenho da estratégia de envolvimento dos técnicos e moradores locais, são 

propostos os seguintes indicadores de monitoramento/desempenho: 

(a) Evolução do número de propriedades rurais que implantaram sistema de tratamen-

to e destino adequado de dejetos humanos. 

(b) Evolução do número de propriedades rurais que implantaram sistema de tratamen-

to e destino adequado de dejetos animais. 

(c) Evolução do nº de propriedade que adotaram medidas de proteção de poços e nas-

centes de abastecimento de água. 

(d) Evolução do número de propriedades rurais adotando práticas de controle da ero-

são. 

(e) Evolução da área com uso de práticas de controle da erosão. 

(f) Evolução do número de propriedades e área com sistema integrado de manejo de 

pragas e/ou inseridas na produção integrada. 

(g) Redução do aporte de sedimentos e da turbidez da água e carga orgânica (medida 

através da redução na Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Escherichia coli) aos 

cursos de água em pontos de monitoramento localizados a jusante das áreas onde 

foram implantadas as melhorias dos sistemas de tratamento e destino dos dejetos hu-

manos e animais e práticas de controle da erosão. 
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4.11.8.6 Valores de Referência (Metas) 

As metas associadas ao programa de controle da poluição difusa no meio rural são 

apresentas a seguir, sendo divididas em metas gerias e metas específicas para cada 

ação que integra este programa. 

4.11.8.6.1 Metas gerais 

(i) Estabelecer os acordos com as instituições parceiras para lograr os apoios necessá-

rios ao desenvolvimento deste programa, até o ano de 2017. 

(ii) Elaborar os levantamentos específicos propostos para cada ação, até o ano de 

2018. 

(iii) Formar grupo tarefa e elaborar carta consulta para um projeto de manejo de mi-

crobacias hidrográficas até o ano de 2019. 

4.11.8.6.2 Metas associadas a cada ação do programa 

No âmbito das ações que integram este programa, as metas estão sendo propostas 

considerando os seguintes critérios de prioridade: 

(i) Áreas prioritárias 1: Mananciais de abastecimento público (em especial 

as áreas a montante do ponto de captação); áreas de contribuição para os 

trechos dos corpos hídricos projetados como de classe 1 da resolução nº 

357/05 do CONAMA, na proposta de enquadramento. 

(ii) Áreas prioritárias 2: Áreas de contribuição para os trechos dos corpos hí-

dricos projetados como de classe 2 da resolução nº 357/05 do CONAMA, 

na proposta de enquadramento. 

(iii) Demais áreas da bacia: Para as áreas que não se enquadram nas priori-

dades 1 e 2, propõe-se negociar metas para cada município e/ou microba-

cia de acordo às demandas derivadas do interesse local e como resultados 

de campanhas de conscientização a serem organizadas no âmbito do Plano 

da Bacia. 

  



  

RT6 – Plano de Ações 
 

396 

Metas para as áreas prioritárias 1 

Até o ano de 2035, fazer com que 100% das propriedades contem com sistema de 

tratamento e destino adequado dos dejetos humanos (fossas sépticas), sendo 50% até 

o ano de 2025. 

Até o ano de 2035, fazer com que 100% dos confinamentos de bovinos de corte, está-

bulos para bovinos de leite e criações de suínos contem com sistema de tratamento e 

destino adequado de dejetos animais (bioesterqueiras), sendo 50% até o ano de 2025. 

Para o tratamento de dejetos bovinos, além da área prioritária 1 (destacada acima), 

deve-se considerar como prioritárias as regiões do Alto e Médio Camaquã, sendo que o 

Médio Camaquã é prioritário também para o tratamento de dejetos suínos. 

Até o ano de 2035, implantar práticas de controle da erosão em 100% das áreas onde 

estão ocorrendo processos erosivos mais críticos (erosão em sulco ou em grau superi-

or). Para o caso do controle da erosão, além da área prioritária 1 (destacada acima) 

deve-se considerar como prioritária toda a RHGRH da Escarpa Oriental. 

Até o ano de 2035, implantar programa de manejo integrado de pragas e/ou produção 

integrada em 100% das propriedades que apresentarem situações de risco de poluição 

ambiental e de saúde, por uso e manejo inadequados de defensivos agrícolas. 

Metas para as áreas prioritárias 2 

Até o ano de 2035, fazer com que 50% das propriedades contem com sistema de tra-

tamento e destino adequado dos dejetos humanos (fossas sépticas), sendo 25% até o 

ano de 2025. 

Até o ano de 2035, fazer com que 50% dos confinamentos de bovinos de corte, está-

bulos para bovinos de leite e criações de suínos contem com sistema de tratamento e 

destino adequado de dejetos animais (bioesterqueiras), sendo 25% até o ano de 2025. 

Até o ano de 2035, implantar práticas de controle da erosão em 50% das áreas onde 

estão ocorrendo processos erosivos mais críticos (erosão em sulco ou em grau superi-

or), identificados a partir de levantamento específico a ser realizado até o final do ano 

de 2018, sendo 25% até o ano de 2025. 
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Até o ano de 2035, implantar programa de manejo integrado de pragas e/ou produção 

integrada em 50% das propriedades que apresentarem situações de risco de poluição 

ambiental e de saúde, por uso e manejo inadequados de defensivos agrícolas, confor-

me levantamento específico a ser realizado até o final de 2018, sendo 25% até o ano 

de 2025. 

Metas propostas: 

Até o ano de 2035, realizar a proteção de 100% dos poços de abastecimento conside-

rados muito críticos para a qualidade, da água nas regiões prioritárias propostas para 

esta ação. 

Até o ano de 2035, fazer com que 30% das nascentes da bacia (esta foi a percen-

tagem de nascentes consideradas degradadas segundo estudo conduzido por Lucas 

et.al (2014) no Alto Camaquã) sejam protegidas, conforme tecnologia proposta (prote-

ção física e proteção vegetal do entorno para as que são destinadas ao abastecimento 

humano e somente proteção vegetal do entorno conforme legislação para as demais 

nascentes degradadas, iniciando nas regiões prioritárias propostas para esta ação). 

4.11.9 ATORES ENVOLVIDOS 

No Programa de controle da poluição difusa de origem rural estarão envolvidos direta-

mente os seguintes atores: 

(a) Moradores da bacia hidrográfica do Camaquã (em especial nas áreas prioritárias 1 

e 2). 

(b) Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã. 

(c) Prefeituras Municipais. 

(d) Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino. 

(e) Empresas Fumageiras. 

(f) Técnicos da Extensão Rural, Empresas Fumageiras, Prefeituras Municipais e outras 

instituições presentes na bacia hidrográfica (em especial das áreas prioritárias 1 e 2). 
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(g) Empresa/instituição contratada (conveniada) para a realização dos levantamentos 

específicos propostos. 

(h) Órgãos estaduais e federais condutores das políticas de gerenciamento dos recur-

sos hídricos e da aplicação da legislação ambiental (Agência Nacional de Água - ANA, 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – RS - FEPAM, Con-

selho de Recursos Hídricos - CRH/RS, Departamento de Recursos Hídricos - 

DRH/SEMA). 

4.11.10 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

A seguir são apresentadas as responsabilidades referentes à execução e fiscalização do 

programa de controle da poluição difusa de origem rural. 

(a) Moradores da bacia hidrográfica do Camaquã (em especial nas áreas prioritárias 1 

e 2) – Responsáveis pela adoção de práticas de controle da poluição difusa. 

(b) Comitê da Bacia do Camaquã – Coordenador do Programa de Controle da Poluição 

Difusa. 

(c) Prefeituras Municipais - Envolvidas no apoio logístico, disponibilização de técnicos 

para assistência técnica. 

(d) Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino – Responsáveis pela geração e 

disponibilização de práticas de controle da poluição difusa e disponibilização de técni-

cos. 

(e) Empresas Fumageiras – Responsáveis pela assistência técnica aos fumicultores 

para adoção de práticas de controle da erosão e manejo integrado de pragas na cultu-

ra do tabaco. 

(f) Técnicos da Extensão Rural, Empresas Fumageiras, Prefeituras Municipais e outras 

instituições presentes na bacia hidrográfica – Responsáveis pela assistência técnica e 

Extensão Rural junto aos moradores da bacia hidrográfica, em especial das áreas prio-

ritárias 1 e 2. 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

399 

(g) Empresa/Instituição contratada (conveniada) para a realização dos levantamentos 

específicos propostos e disponibilização das informações ao Comitê da Bacia conforme 

termos acordados. 

(h) Órgãos estaduais e federais condutores das políticas de gerenciamento dos recur-

sos hídricos e da aplicação da legislação ambiental (Agência Nacional de Água - ANA, 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – RS - FEPAM, Con-

selho de Recursos Hídricos - CRH/RS, Departamento de Recursos Hídricos - 

DRH/SEMA) – Responsáveis pela fiscalização do programa de controle da poluição di-

fusa de origem rural. 

4.11.11 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

As instituições com potencial para se integrarem em parceria no Programa de controle 

da poluição difusa de origem rural são: 

(a) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - Pecuária Sul com sede 

em Bagé e Clima Temperado com sede em Pelotas. 

(b) Universidades e Escolas Técnicas com atuação na bacia hidrográfica do Camaquã. 

(c) Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão 

Rural e a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (EMATER-ASCAR/RS) (Escri-

tórios Regionais e Municipais presentes na bacia hidrográfica do Camaquã). 

(d) Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul (FEPAGRO) (em 

especial a unidade de pesquisa em pecuária familiar, com atuação na bacia hidrográfi-

ca do Camaquã). 

(e) Instituo Riograndense do Arroz (IRGA). 

4.11.12 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEGAIS E NORMATIVOS 

Os principais instrumentos que se relacionam diretamente com o tema da poluição 

difusa no meio rural da bacia do Camaquã são: 

(a) Plano da bacia hidrográfica do rio Camaquã – O Plano estabelece as necessidades 

de intervenção e prioridades em relação aos usos, manejos e conservação do solo com 

vistas ao gerenciamento dos recursos hídricos e redução dos impactos sobre a quali-
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dade e quantidade de água na bacia como bem primordial ao processo de desenvolvi-

mento socioeconômico e ambiental sustentável. 

(b) Decreto Estadual nº 52751 de 2015 que criou a Política Estadual de Conservação 

do Solo e da Água, cujos objetivos são: (i) aumentar a capacidade de infiltração do 

solo agrícola; (ii) reduzir a taxa de erosão hídrica; (iii) diminuir o risco de escassez hí-

drica a partir da preservação da água no solo; (iv) desenvolver um projeto de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS), referente ao uso e à conservação do 

solo e da água; (v) promover ações integradas entre a Administração Pública Estadual, 

por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, da Secretaria do Am-

biente e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Coo-

perativismo e da Secretaria de Educação; (vi) realizar ações em parceria com órgãos e 

entidades públicas e privadas, tais como: a Associação Riograndense de Empreendi-

mentos de Assistência Técnica e Extensão Rural e a Associação Sulina de Crédito e 

Assistência Rural (EMATER-ASCAR/RS), a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

do Rio Grande do Sul (FEPAGRO), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to (MAPA), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a Federação das Associações dos Municípios do Rio 

Grande do Sul (FAMURS), e outras instituições, órgãos e entidades públicas e privadas. 

(c) Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água do Rio Grande do Sul – Con-

servar para Produzir Melhor, de abril de 2016 cujos objetivos são: (i) recuperar a capa-

cidade de infiltração de água nos solos agrícolas degradados; (ii) reduzir a taxa de ero-

são hídrica; (iii) reduzir o risco de escassez hídrica a partir da reserva/armazenagem de 

água no solo; (iv) reduzir o uso de inseticidas e herbicidas na agricultura; (v) imple-

mentar um programa de pagamento ao produtor de água; (vi) desenvolver um pro-

grama de assistência técnica e extensão rural em uso, manejo e conservação do solo e 

da água; (vii) apoiar as escolas municipais e estaduais na conscientização dos alunos 

em relação ao uso, manejo e conservação do solo e da água. 

(d) Resolução do CONAMA nº 357/05 – Resolução que estabelece os limites para o 

aporte de sólidos e demais poluentes derivados diretamente do processo de poluição 

difusa do meio rural da bacia. 

(e) Lei Federal n° 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

401 

(f) Política Nacional de Meio Ambiente: A política nacional de meio ambiente foi estabe-

lecida com fundamento nos incisos VI e VII e no art. 225 da Constituição Federal, pela 

Lei nº 6.938/81 (alterada pela Lei nº 7.804/89 e nº 12.651/12), a qual criou o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), Conselho Superior do Meio Ambiente (CSMA) e 

instituiu o Cadastro de Defesa Ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou 

utilizadoras de recursos ambientais. 

(g) Lei nº 12.651/12 (Código Florestal Federal) é a que estabelece a legislação sobre a 

flora em todo o país. A Lei nº 12.651 (novo Código Florestal Federal) dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 

9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga 

as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 

Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 e dá outras providências. 

(h) Lei nº 7.802 de 10/07/1989, que regulamenta desde a pesquisa e fabricação dos 

defensivos agrícolas até sua comercialização, aplicação, controle, fiscalização e tam-

bém o destino da embalagem. Exigências da lei: (i) obrigatoriedade do receituário 

agronômico para venda de defensivos agrícolas ao consumidor; (ii) registro de produ-

tos nos Ministérios da Agricultura e da Saúde; (iii) registro no Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); (iv) o descumprimento 

desta lei pode acarretar multas e reclusão. 

(i) Lei Federal nº 9.974/2000 que trata da destinação de embalagens de defensivos 

agrícolas e dá outras providências. 

(j) Lei Estadual nº 9.474, de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a preservação 

do solo agrícola e adota outras providências. 

(l) Critérios técnicos para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos desti-

nados à bovinocultura confinada e semiconfiança estabelecidos pela FEPAM (2014). 

4.11.13 DURAÇÃO E CRONOGRAMA 

As atividades propostas no Programa de controle da poluição difusa no meio rural da 

bacia do Camaquã são de caráter contínuo e estão programadas para serem executa-

das até o ano de 2035. 
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4.11.14 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os custos unitários estimados (em cada ação) para a implantação de medidas e tecno-

logia que levem à redução da poluição difusa de origem rural na bacia do Camaquã 

são apresentados no Quadro 4.60. O detalhamento dos custos para cada intervenção 

é apresentado no Quadro 4.61, Quadro 4.62, Quadro 4.64 e Quadro 4.65. 

Para o manejo de defensivos agrícolas não foi estabelecido um custo específico, pois 

os sistemas de manejo integrado de pragas e produção integrada são elementos a 

serem inseridos no sistema de produção que utilizam estes insumos, sendo estes, par-

te do custo de produção de cada cultivo. É importante assinalar que a implantação 

destes sistemas de manejo de defensivos agrícolas leva a um menor custo de produ-

ção, pela redução do uso destes produtos. 

Os custos totais referentes à execução deste programa somente poderão ser progra-

mados após a conclusão dos levantamentos específicos propostos, através dos quais 

será conhecido o número de propriedades e áreas que requerem intervenções, possibi-

litando a quantificação de cada uma das intervenções propostas nas ações que inte-

gram o programa. 

Quadro 4.60 – Resumo dos custos unitários estimados no programa de con-
trole da poluição difusa de origem rural (junho de 2016) 

Item Unidade 
Custo unitário 

(R$) 

Instalação sanitária c/fossa séptica+filtro anaeróbio+ 
sumidouro 

un 3.598,80 

Esterqueira em PEAD de 0,08 mm m3 9,50 

Proteção de nascente e cercamento num raio de 50 
metros 

un 2.935,82 

Proteção de poço escavado un 1.208,85 

Proteção básica de poço tubular profundo (cercamento) un 190,50 

Controle da erosão - Custo médio (declividades entre 4 
e 18%) por hectare para construção de terraços com 

trator de pneus de 82 HP e terraceador com rendimento 
de 1000 m/hora 

ha 

Solo argiloso: 48,67 

Solo arenoso: 66,97 

 

Quadro 4.61 – Custo detalhado para construção de fossa séptica mais filtro 
anaeróbio (junho de 2016) 

Descrição Material Unid Quant. 
Custo (R$) 

Unitário Total 

1. Fossa séptica Ø 200x150 cm (altura útil:1,20 m volume útil: 3768 litros) 

Tijolo cerâmico furado 6 furos 10 x 10 x 20cm un 47,000 0,75 35,25 

Cimento Portland comum CP I- 32 kg 1770,200 0,65 1.150,63 
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Descrição Material Unid Quant. 
Custo (R$) 

Unitário Total 

Cal hidratada, de 1a qualidade, para argamassa kg 295,000 0,53 154,88 

Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete) m3 4,802 60,00 288,09 

Impermeabilizante p/ concreto e argamassa tp 
vedacit Otto Baumgart ou marca equivalente 

kg 20,000 4,94 98,80 

Pedra britada n. 1 ou 19 mm - posto pedreira / 
fornecedor (sem frete) 

m3 0,303 83,00 25,15 

Pedra britada n. 2 ou 25 mm - posto pedreira / 
fornecedor (sem frete) 

m3 0,615 80,00 49,20 

Aço CA-60 - 7,0mm kg 5,270 15,40 81,16 

Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 g/m kg 0,090 9,16 0,82 

Chapa de madeira compensada plastificada  
e=12mm de 1,10 x 2,20 m (para forma concreto) 

m2 0,400 40,00 16,00 

Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30 cm (1 x 12") 
não aparelhada 

m2 0,120 20,00 2,40 

Tubo PVC serie NORAL - Esgoto predial DN 100 - 
NBR 5688 

m 3,000 10,53 31,59 

Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 DN 
100 mm 

un 1,000 2,14 2,14 

T sanitário PVC P/ esg predial DN 100 x 100mm un 1,000 13,35 13,35 

Pasta lubrificante para tubos de PVC c/ anel de 
borracha ( pote 500g) 

un 0,046 30,88 1,42 

Subtotal 1.950,88 

2. Filtro anaeróbio Ø 150x160 cm (altura útil 1,20 m volume útil: 2124 litros) 

Tubo PVC série NORAL - esgoto  predial DN 100 - 
NBR 5688 

m 3,000 10,03 30,09 

Anel borracha p/ tubo esgoto predial EB 608 DN 
100 mm 

un 6,000 2,14 12,84 

Cap PVC sold p/ esg predial DN 100 mm un 1,000 9,59 9,59 

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de 
borracha ( pote 500g) 

un 0,046 30,88 1,42 

Cap PVC serie r p/ esg predial DN 100 mm un 1,000 6,34 6,34 

Curva PVC longa 90g p/ esg predial DN 100mm un 1,000 32,91 32,91 

Tijolo cerâmico furado 6 furos 10 x 10 x 20cm un 47,000 0,75 35,25 

Cimento Portland comum CP I- 32 kg 1550,200 0,55 852,61 

Cal hidratada, de 1a qualidade, para argamassa kg 295,000 0,53 154,88 

Areia media - posto jazida / fornecedor (sem frete) m3 4,125 60,00 247,50 

Impermeabilizante p/ concreto e argamassa tp 
vedacit otto Baumgart ou marca equivalente 

kg 20,000 4,94 98,80 

Pedra britada n. 3 ou 38 mm - posto pedreira / 
fornecedor (sem frete) 

m3 1,000 62,00 62,00 

Pedra britada n. 1 ou 19 mm - posto pedreira / 
fornecedor (sem frete) 

m3 0,040 83,00 3,32 

Aço CA-60 - 7,0 mm kg 5,270 15,40 81,16 

Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m kg 0,090 9,16 0,82 

Chapa de madeira compensada plastificada  e=12 
mm de 1,10 x 2,20 m, para forma concreto 

m2 0,400 40,00 16,00 

Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30 cm (1 x 12") 
não aparelhada 

m2 0,120 20,00 2,40 

Subtotal 1.647,93 

Custo total 3.598,80 

Fonte: DNIT, SINAPI e FUNASA 
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Quadro 4.62 – Custo detalhado para proteção de poço escavado (junho de 
2016) 

Descrição Unidade Quant. 
Custo (R$) 

Unitário Total 

Cimento Portland Comum CP I- 32 kg 350,0 0,55 192,50 

Tijolo maciço (70/m2) un 1320,0 0,56 739,20 

Areia média m3 1,125 60,00 67,50 

Pedra britada nº 3 ou 38 mm m3 0,5 62,00 31,00 

Cal hidratada de 1ª qualidade para argamassa kg 50,0 0,53 26,25 

Tábua madeira 3ª qualidade 2,5 X 30 cm (1 X 
12") 

m2 0,12 20,00 2,40 

Mão-de-obra dia/homem 5,0 30,00 150,00 

Total 1.208,85 

Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/A42.html 

 

Quadro 4.63 – Custo detalhado para cercamento de poço tubular profundo 
(junho de 2016) 

Material Unidade Quantidade 
Custo (R$) 

Unitário Total 

Mourões de madeira (2,10x0,10x0,10 m) un 4,0 11,53 46,12 

Mourões de madeira (2,10x0,05x0,05 m) un 7,0 6,00 42,00 

Tela de alambrado galvanizada (1,5 m) m 8,0 10,20 81,60 

Arame para prender tela m 10,0 0,35 3,50 

Mão-de-obra m 8 2,16 17,28 

Custo total 
   

190,5 

Fonte: DNIT, 2016 

Quadro 4.64 – Custo detalhado para proteção de nascente (junho de 2016) 

Descrição Unidade Quant. 
Custo (R$) 

Unitário Total 

Proteção física da nascente 

Tubo, modelo Caxambu com 4 saídas de água 
(ladrão, limpeza e duas para mangueiras) 

um 1 50,00 50,00 

Brita nº 2 m³ 0,5 80,00 40,00 

Lona m² 10 1,00 10,00 

Cimento/barro kg 0,5 40,00 20,00 

Pedra basalto m³ 6 50,00 300,00 

Mão-de-obra dia/homem 2 30,00 60,00 

Subtotal 
   

480,00 

Cercamento da nascente num raio de 50 metros (314 metros de cerca) 

Mourões de madeira (2,10x0,10x0,10 m) - 1 a 
cada 3 metros 

un 104,0 11,53 1.199,12 

Arame (cinco fios de arame galvanizado liso) m 1570,0 0,35 549,5 

Grampos para arames kg 8,0 3,62 28,96 

Mão-de-obra m 314 2,16 678,24 

Subtotal 
   

2.455,82 

Total 
   

2.935,82 

Fontes: EPAGRI/Chapecó; DNIT; Sindicato dos trabalhadores Rurais de Pinheiro Machado 
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Quadro 4.65 – Custo médio/hectare para construção de terraços, com trator 
de pneus de 82 HP e terraceador (junho de 2016) 

Classe de 
declividade 

(%) 

Terraço 
mais in-
dicado 

Rendi-
mento 
médio 
trator 

Cus-
to 

hora 
(R$) 

EH (m) 
(solo 

argilo-
so) 

EH (m) 
(solo 

areno-
so) 

Custo/ha 
(R$) (solo 
argiloso) 

Custo/ha 
(R$) (solo 
arenoso) 

4 a 8 Base larga 

1000 
m/hora 

98,00 

22,9 18,3 43,12 53,90 

8 a 12 
Base mé-

dia 
19,3 14,5 49,00 68,60 

12 a 18 
Base es-

treita 
18,1 12,1 53,90 78,40 

Fontes: Adaptado de: BERTONI & LOMBARDI NETO (1990); GRIEBELER et al (2000) 

 

4.11.15 FONTES DE RECURSOS 

Especificamente para a implantação das melhorias e técnicas com vistas ao controle da 

poluição difusa do meio rural da bacia do Camaquã, as possíveis fontes de recursos 

são: 

(a) Linhas de financiamento do Programa Estadual de Conservação do Solo e da água 

do Rio grande do Sul: 

(i) Correção da acidez e fertilidade do solo e introdução de sementes de plantas recu-

peradoras de solo. 

(ii) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

(iii) Proger Rural para financiamento de custeio. 

(iv) Programa de Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC) - No âmbito deste pro-

grama que foi criado em 2010, como parte da meta do Brasil na redução das emissões 

de carbono, constam diversas instituições financeiras das quais se destacam entre ou-

tras: Banco do Brasil, Banrisul BM, Bansicredi, BRDE, Bradesco, com atuação no Estado 

do Rio grande do Sul. 

(v) Programa Nacional e Estadual de Correção do Solo – Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI) 

e Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR). 

(vi) Máquinas agrícolas: Programa ABC; PRONAF Investimento; MAPA – Prefeituras 

Municipais. 
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(vii) Construção de terraços: Máquinas e equipamentos – das prefeituras municipais 

e/ou dos agricultores; combustível – parcerias com entidades e/ou participação dos 

agricultores. 

(b) EMATER/RS – Disponibilização de recursos financeiros do programa de Extensão 

Rural para capacitação de técnicos e agricultores no âmbito das chamadas públicas de 

Ater. 

(c) Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) e Sindicato da Indústria do Fumo 

(SINDIFUMO) – Disponibilização de recursos financeiros para assistência técnica dos 

fumicultores. 

(d) Fundação Nacional de Saúde (FUNASA): Possibilidade de recursos para saneamen-

to básico (instalação de fossas sépticas). 

Demais fontes de financiamento podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.11.16 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O programa de controle da poluição difusa de origem rural apresenta interface direta 

com os seguintes programas da bacia do Camaquã: 

(a) Sistema de Informação e Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e de Alerta 

de Cheias. 

(b) Pagamento por Serviços Ambientais: Programa Produtor de Água. Mecanismos de 

Adesão Voluntária: Pegada Hídrica e Selo Azul de sustentabilidade hídrica. 

(c) Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de áreas degradadas visando 

à proteção do solo e da água. Proposta de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas 

à proteção dos recursos hídricos. 

(d) Educação Ambiental. 

(e) Planos Municipais de Saneamento Básico: coleta e tratamento de esgotos. 

(f) Programa de Capacitação no meio rural voltado à adoção de boas práticas de con-

servação de solo e água.  
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4.12 AÇÃO C4 – CONTROLE DA POLUIÇÃO MINERÁRIA 

4.12.1 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO (ABRANGÊNCIA) 

A bacia do Camaquã está situada sobre rochas do escudo Sul-Riograndense, onde exis-

te a ocorrência de minerais de importância econômica. A extração mineral iniciou no 

século XVII com a chegada dos bandeirantes e segue até os dias de hoje. Os principais 

bens minerais que possuem concessão de lavra na bacia, conforme o DNPM, são: Água 

mineral, Areia, Chumbo, Cobre, Granito, Mármore e Talco. Autorizações de pesquisas 

são para Cobre, Zinco, Ouro, Chumbo e Calcário. As principais ocorrências estão na 

UPGRH do Alto Camaquã e Médio Camaquã. 

As maiores quantidades de processos minerários estão situadas no município de Caça-

pava do Sul e Lavras do Sul. Entre eles, destaca-se a Votorantim Metais que, através 

da Mineração Santa Maria Ltda., está solicitando à FEPAM a Licença Prévia para lavra 

de minério metálico Zinco e Chumbo (com Prata e Cobre associados) no Distrito de 

Minas do Camaquã, em Caçapava do Sul, e recentemente entregou o EIA-RIMA do 

empreendimento. A exploração será realizada a céu aberto em uma área situada na 

Estrada Passo do Cação, na ERS 625, nas Minas do Camaquã. O Chumbo é utilizado 

principalmente na fabricação de baterias e o Zinco é utilizado em larga escala na meta-

lurgia para galvanização, fertilizantes, indústria farmacêutica e alimentícia. 

A lavra a céu aberto é altamente impactante para os recursos hídricos subterrâneos, 

pois provoca a interconexão entre aquíferos mais superficiais com os mais profundos, 

causando contaminação dos mesmos, e provoca o desaparecimento de nascentes, o 

rebaixamento de níveis piezométricos e alterações no fluxo das águas subterrâneas. 

Este tipo de lavra é utilizado para Calcário, Ouro, Cobre, Chumbo e Zinco. No caso do 

Cobre, os depósitos de rejeitos são fontes de contaminação para as águas superficiais 

e subterrâneas. Estes passivos ambientais existem até hoje na bacia do Camaquã, na 

sua parte alta. 

Também ocorre na bacia do Camaquã lavra de areia em cursos hídricos como o rio 

Camaquã e nas proximidades da Lagoa dos Patos. Estas atividades também necessi-

tam ser acompanhadas pois afetam diretamente os recursos hídricos. A lavra de areia 

pode causar impactos como a contaminação das águas por substâncias do próprio solo 
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a partir do revolvimento da areia e dos sedimentos de fundo e por graxas e óleos das 

máquinas utilizadas na mineração. Estas substâncias são transferidas para jusante pelo 

escoamento fluvial, que geralmente tem sua concentração de sedimentos em suspen-

são elevada em função da atividade. Este tipo de lavra pode deixar como passivos am-

bientais pátios de estocagem de areia abandonados. 

4.12.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

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

devido à exploração mineral na bacia hidrográfica do Camaquã, através do acompa-

nhamento dos processos de licenciamento ambiental das atividades mineradoras da 

bacia. Também deve ser acompanhado o processo de descomissionamento das ativi-

dades e da situação dos passivos ambientais das minerações já encerradas na bacia. 

4.12.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Como benefícios decorrentes da implantação deste programa esperam-se uma maior 

preocupação com a preservação do meio ambiente e recuperação das áreas mineradas 

e um maior controle sobre os processos a serem utilizados na mineração na bacia, 

evitando a poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  

4.12.4 ATIVIDADES / ESCOPO DE SERVIÇOS 

As atividades estarão relacionadas ao tipo de mineração e envolvem a atenção ao ar-

mazenamento dos estéreis de cobertura, o controle do rebaixamento do nível freático 

e o monitoramento da poluição de águas subterrâneas e superficiais. 

O material estéril deverá ser armazenado adequadamente, pois o mesmo poderá ser 

utilizado posteriormente para recomposição da paisagem após as atividades de mine-

ração ou, serem utilizados em tanques de decantação que possam reter materiais finos 

na própria área, evitando o carreamento para a rede hidrográfica. 

Quanto às cavas geradas pela mineração, deverá ser feito um controle no processo de 

rebaixamento de freático, com a instalação de poços de monitoramento no entorno da 

área, principalmente, se existirem moradores no entorno e que se utilizem de água 

subterrânea para abastecimento. Deverá haver, caso haja impacto na vizinhança, me-

didas mitigadoras por parte da mineradora. 
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A implantação da rede de monitoramento e a periodicidade das análises da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas deverão ser feitas em comum acordo entre a 

Empresa Mineradora e a FEPAM. A sugestão é que sejam instalados poços de monito-

ramento à montante da área minerada, levando em consideração a direção e sentido 

de fluxo das águas subterrâneas. Estes poços permitirão analisar a qualidade original 

das águas subterrâneas. A jusante do empreendimento deverá ser instalada uma rede 

de poços, que devem estar próximos às áreas destinadas às pilhas de rejeitos e estéril 

e próximo à área de beneficiamento.  

É importante ressaltar que as atividades de monitoramento não devem se restringir 

apenas enquanto as atividades de mineração estiverem ocorrendo, elas devem prever 

o planejamento de fechamento da mina, ou seja, o monitoramento deve continuar 

depois de encerradas as atividades de mineração.  

As atividades citadas neste item são de responsabilidade das mineradoras, e são exigi-

das pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento. O que está ao alcance do 

Comitê de Bacia do Camaquã é apoiar a fiscalização da execução destes programas.  

Como ação imediata, o Comitê de Bacia do Camaquã poderá analisar e avaliar os pro-

gramas propostos pela Mineração Santa Maria através de consulta ao EIA-RIMA entre-

gue à FEPAM, que é de acesso público, e sugerir complementações ou modificações. 

Posteriormente poderá acompanhar a execução dos programas apresentados no EIA-

RIMA. 

Seria interessante incentivar que as empresas aderissem aos programas de certificação 

ambiental, como os da série ISO 14000, pois estar em conformidade com a legislação 

local não significa que as práticas ambientais são excelentes. 

4.12.5 INDICADORES DE MONITORAMENTO / DESEMPENHO 

Os indicadores serão: 

 Número de pontos amostrados monitorados; 

 Número de campanhas de monitoramento realizadas; 
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 Parâmetros de qualidade das águas nas áreas de influência das minas, à mon-

tante e jusante das áreas mineradas. 

4.12.6 VALORES DE REFERÊNCIA (METAS) 

Os valores de referência serão baseados nos indicadores de qualidade das águas sub-

terrâneas (CONAMA 396/2008) e superficiais (CONAMA 357/2005 e enquadramento da 

bacia do Camaquã). 

As metas serão: 

 Implantação de uma rede piezométrica de monitoramento das águas subterrâ-

neas; 

 Cumprimento dos programas de monitoramento 

 Manutenção da qualidade das águas subterrâneas e superficiais durante e após 

os processos de mineração. 

4.12.7 ATORES ENVOLVIDOS 

Os atores envolvidos neste programa serão: 

 Comitê da Bacia do Camaquã; 

 Comunidade; 

 Empresa mineradora; 

 Prefeituras; 

 DNPM; 

 Órgãos fiscalizadores. 

É fundamental que os atores sejam ouvidos e que os programas sejam cumpridos. 

Seria importante que a empresa mineradora possuísse em seu quadro um representan-

te da comunidade, que teria a função de fiscalização das atividades de monitoramento. 
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4.12.8 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Os responsáveis pela execução do programa serão as empresas de mineração, que 

poderão contratar empresas especializadas para executar o programa. A fiscalização 

caberá ao órgão ambiental, ao DNPM e ao Comitê da Bacia. 

4.12.9 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

As parcerias institucionais que poderão ser promovidas envolverão as universidades da 

região. As universidades têm o máximo interesse em participar do processo, principal-

mente, como atividades de campo para os cursos de Geologia, Engenharia ambiental, 

Engenharia hídrica e Engenharia de Minas. 

4.12.10 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEGAIS E NORMATIVOS 

Os instrumentos que regem a implementação deste programa são constituídos por 

normas que indicam a maneira de como construir poços de monitoramento e as reso-

luções do Conselho Nacional do Meio Ambiente que tratam de parâmetros de qualidade 

de água: 

 NBR 15.495 – 1:2009 – Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas em 

Aquíferos Granulares-Parte 1: Projeto e Construção. 

 NBR 15.495 – 2:2008 – Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas em 

Aquíferos Granulares-Parte 2: Desenvolvimento. 

 Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

 Resolução CONAMA 396 de 3 de abril de 2008 

 Resolução CONAMA 460/2013 

 Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas – CETESB, 1999. 

4.12.11 DURAÇÃO E CRONOGRAMA 

O programa será implementado antes do início da implantação do empreendimento e 

deve durar enquanto houver o processo de lavra e após o mesmo, sendo que o prazo 

será definido em função dos resultados do monitoramento qualitativo das águas sub-

terrâneas e superficiais. 
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4.12.12 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os custos deste programa deverão ser apresentados nos programas de monitoramento 

e recuperação de áreas apresentados pelas empresas mineradoras. 

4.12.13 FONTES DE RECURSOS 

Os custos do controle sobre os impactos da mineração devem ser arcados pela empre-

sa mineradora.  

  



  

RT6 – Plano de Ações 
 

413 

4.13 AÇÃO D1 – INTERVENÇÕES VISANDO A MITIGAÇÃO DOS IM-

PACTOS DE EXCESSOS HÍDRICOS 

Esta ação abrange os seguintes planos e programas: 

1. Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais,  

2. Plano de Segurança da Barragem do Arroio Duro,  

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

ragem de Rejeitos de (Minas do Camaquã); 

4. Programa de Zoneamento de Áreas Inundáveis na bacia do Camaquã. 

4.13.1 PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

4.13.1.1 Descrição e localização (abrangência) 

Um plano diretor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais visa fornecer diretri-

zes técnicas e ambientais para abordar os problemas de drenagem de um município. O 

objetivo de tal documento é minimizar ou eliminar os efeitos da urbanização para ou-

tros pontos da bacia hidrográfica, assim como coletar informações que visam proteger 

a população de eventuais cheias, inundações e alagamentos. 

Todos os municípios com áreas urbanas próximas as margens dos rios Camaquã, Ve-

lhaco, Turuçu e São Lourenço deverão possuir planos diretores de drenagem urbana. 

4.13.1.2 Objetivos e Justificativas 

O principal objetivo do Plano Diretor de Drenagem Urbana é criar os mecanismos de 

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

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

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

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

volvimento Urbano e Ambiental. 

A principal diretriz a ser adotada em um PDDUr (Plano Diretor de Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais) é a não transferência dos efeitos da urbanização para outros 

pontos da cidade, ou seja, a recuperação da infiltração natural e a retenção ou deten-

ção das águas pluviais. 
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4.13.1.3 Benefícios Esperados 

 Racionalização dos projetos de drenagem e ocupação urbana; 

 Redução dos impactos econômicos e sociais decorrentes de cheias e inunda-

ções através de planejamento e medidas estruturas e não estruturais; 

 Fornecer subsídios para a implantação racional de novos empreendimentos; 

4.13.1.4 Atividades / Escopo de serviços 

Diagnóstico da situação atual da drenagem urbana apontando os locais críticos de 

acordo com eventos de cheias, alagamentos e inundações; 

 Elaboração de Manual de Drenagem Urbana, que consiste: 

o Proposição de metodologia para estudos hidrológicos referentes aos 

empreendimentos municipais; 

o Definição das variáveis hidrológicas dos projetos de drenagem urbana;  

o Aspectos de ocupação urbana relacionados com a drenagem urbana;  

o Legislação e regulamentação associada;  

o Critérios de avaliação e controle do impacto da qualidade da água; 

o Este manual deverá orientar, mas não obrigar a utilização dos critérios 

nele estabelecidos. Os únicos elementos limitantes são os da legislação 

pertinente. Cabe ao projetista desenvolver seus projetos dentro do co-

nhecimento existente sobre o assunto. 

 Construção de instrumentos para regulamentação dos novos empreen-

dimentos: que é feita através de um decreto municipal que estabelece crité-

rios para o desenvolvimento da drenagem urbana para as novas obras na cida-

de. Esta regulamentação tem o objetivo de evitar impactos indesejáveis gera-

dos por estes novos empreendimentos, como drenagem inadequada e imper-

meabilização excessiva dos lotes; 
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 Elaboração de Plano de controle estrutural e não-estrutural: que estabe-

lece alternativas de controle estrutural (por exemplo obras de macro e micro-

drenagem) e não-estrutural (educação ambiental, coleta de lixo, varrição das 

ruas, etc.) para controlar os impactos em cada bacia, reduzindo assim, os riscos 

de inundação na mesma; 

4.13.1.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

Cada município deverá possuir um plano diretor de drenagem com atualizações perió-

dicas a cada 4 anos. 

4.13.1.6 Valores de Referência (Metas) 

Propõe-se que: 

 Em 2020 – no mínimo 50% dos municípios devem possuir um PDDUr atualiza-

do; 

 Em 2025 – 100% dos municípios possuam um PDDUr atualizado. 

4.13.1.7 Atores envolvidos 

 Prefeituras Municipais; 

 Consultora contrata para elaboração do Plano; 

4.13.1.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

As prefeituras municipais responsáveis pela execução dos Planos Diretores de Drena-

gem. 

4.13.1.9 Parcerias institucionais 

 Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH-UFRGS); 

 Ministério das Cidades; 

4.13.1.10 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; 
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 Decreto Federal nº 7.217 de 21 de junho de 2010 - estabelece diretrizes nacio-

nais para o saneamento básico; 

 Decreto nº 8.211, de 21 de março de 2014 – altera data provisionadas na Lei 

no 7.217; 

4.13.1.11 Duração e Cronograma 

A execução de Plano de Drenagem Urbana é proporcional ao tamanho da população 

do município em questão. Usualmente espera-se que este serviço seja realizado entre 

6 e 10 meses. 

4.13.1.12 Estimativa de Custos 

O custo de execução de um Plano de Drenagem Urbana consiste na contratação dos 

serviços de consultoria e levantamentos de campo necessários para realização dos es-

tudos. O custo é proporcional à população urbana de cada município (Quadro 4.66 e 

Quadro 4.67). 

Quadro 4.66 – Estimativa de custo de execução do Plano de Drenagem Ur-
bana até 10.000 habitantes 

 

Custo até 10.000 habitantes 

Mês/Homem Custo Unitário 
Custo 

C/Encargos 
Custo Total 

Engenheiro Sênior 2 R$12.154,00 R$33.978,58 R$67.957,16 

Engenheiro Júnior 2 R$7.823,24 R$21.871,20 R$43.742,40 

Técnico Pleno 4 R$3.178,57 R$8.886,23 R$35.544,94 

Equipe de Topografia 1 R$5.000,00 R$13.978,35 R$13.978,35 

    
R$161.222,86 

 

Quadro 4.67 – Estimativa de custo de execução do Plano de Drenagem Ur-
bana a cada 10.000 acima de 10.000 habitantes 

 

Custo a cada 10.000 acima de 10.000 habitantes 

Mês/Homem Custo Unitário 
Custo 

C/Encargos 
Custo Total 

Engenheiro Sênior 0.5 R$12.154,00 R$33.978,58 R$16.989,29 

Engenheiro Júnior 0.75 R$7.823,24 R$21.871,20 R$16.403,40 

Técnico Pleno 1 R$3.178,57 R$8.886,23 R$8.886,23 

Equipe de Topografia 1 R$5.000,00 R$13.978,35 R$13.978,35 

    
R$56.257,28 

 

O Quadro 4.68 apresenta estimativa de custo de execução do Plano de Drenagem 

Urbana para os municípios da bacia do Camaquã 
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Quadro 4.68 – Estimativa de custo de execução do Plano de Drenagem Ur-
bana para os municípios da bacia do Camaquã 

Município População urbana 2015 Custo Total 

Amaral Ferrador 2.421 R$161.222,86 

Arambaré 3.441 R$161.222,86 

Camaquã 52.478 R$ 400.192,53 

Cerro Grande do Sul 3.706 R$161.222,86 

Chuvisca 329 R$161.222,86 

Cristal 4.300 R$161.222,86 

Dom Feliciano 4.064 R$161.222,86 

Lavras do Sul 4.729 R$161.222,86 

Santana da Boa Vista 3.810 R$161.222,86 

São Lourenço do Sul 25.254 R$ 247.037,71 

Sentinela do Sul 1.711 R$161.222,86 

Tapes 16.080 R$ 195.427,29 

Turuçu 1.417 R$161.222,86 

Total Geral - R$ 842.657,54 

 

4.13.2 PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DO ARROIO DURO 

4.13.2.1 Descrição e localização (abrangência) 

Falhas na operação ou acidentes em barragens são eventos raros, mas as magnitudes 

de seus efeitos muitas vezes são desastrosas. A barragem do arroio Duro localiza-se 

em área apenas alguns quilômetros a montante do centro urbano de Camaquã, colo-

cando a população deste município em potencial vulnerabilidade. Com o objetivo de 

reduzir ao máximo o potencial para falhas e, caso estas ocorram, reduzir ao máximo o 

dano à sociedade e ambiente utiliza-se do instrumento de Plano de Segurança de Bar-

ragens (PSB). Este instrumento visa apresentar a estrutura mínima de responsabilidade 

do proprietário/empreendedor para operação, inspeção, manutenção de uma barragem 

e execução das ações emergenciais devidas a situações de risco, acidentes e inciden-

tes. 

4.13.2.2 Objetivos e Justificativas 

Segundo o operador da barragem do arroio Duro, a AUD, não existe plano formal de 

manutenção/inspeção ou plano de segurança de barragem. A inspeção de rotina é feita 

pelo Chefe de Irrigação da AUD. Ainda segundo o operador o projeto original da obra é 

inexistente ou, ao menos, nunca foi repassado à Associação. Conforme a Política Naci-

onal de Segurança de Barragens (PNSB), as características desta obra a tornam aplicá-

vel sob as disposições da Lei 12.334, de 20 de setembro da 2010. De tal forma, é de-
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mandado por lei a elaboração de plano de segurança da barragem e todos seus ins-

trumentos (plano de inspeção, plano de ação emergencial, etc.).  

Portanto, o objetivo deste plano é a elaboração do plano de segurança da barragem do 

arroio Duro e de todos os seus instrumentos: plano de inspeção, plano de ação emer-

gencial, etc., de acordo com a legislação vigente. 

4.13.2.3 Benefícios Esperados 

 Formalização e racionalização das inspeções da barragem; 

 Redução dos riscos de falhas e incidentes; 

 Redução dos impactos à população em caso de falhas; 

 Atendimento da Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens. 

4.13.2.4 Atividades / Escopo de serviços 

O sumário das atividades para elaboração de um PSB pode ser definido conforme o 

apresentado a seguir: 

 Reconhecimento de Campo  

 Cadastro dos Documentos Existentes da Barragem 

 Atualização dos Estudos Básicos 

 Laudo da Situação Atual 

 Plano de Inspeções 

 Plano de Manutenção e Operação 

 Plano de Instrumentação 

 Estudo de Rompimento de Barragem 

 Plano de Ação Emergencial (PAE) 

 Cadastro dos Potenciais Atingidos 
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 Cadastro da Infraestrutura Potencialmente Atingida 

 Definição da Metodologia de Notificação dos Atingidos 

 Reuniões Informativas com a Comunidade sobre Segurança de Barragem 

 Treinamento Sobre Segurança de Barragem (com equipe do Empreendedor) 

4.13.2.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

O Plano de Segurança de Barragem deverá apresentar no mínimo as atividades acima 

apresentadas e estar atualizado através de revisões periódicas. 

4.13.2.6 Meta 

Tem-se como objetivo a Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Arroio Duro 

em curto prazo pois de acordo com a Lei 12.334 os responsáveis por esta já possuem 

obrigatoriedade para apresentação de tal. De acordo com a expectativa de duração de 

um trabalho desta magnitude espera-se que este possa ser realizado até 2018. O Plano 

de Segurança deve ser atualizado periodicamente, de acordo com as próprias reco-

mendações contidas neste ou caso ocorram incidentes/acidentes na operação da bar-

ragem. O prazo preliminarmente estimado para revisão do documento do Plano é em 

torno de 5 anos. 

4.13.2.7 Atores envolvidos 

Os principais atores envolvidos seriam: 

 Associação do Usuários do Arroio Duro (AUD); 

 Ministério da Integração; 

 Defesa Civil; 

 Agência Nacional das Águas (ANA): reguladora 

 População na área de risco potencial, na forma de audiências públicas informa-

tivas sobre os riscos, procedimentos e ações em caso de incidentes/acidentes 

com a Barragem. 
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4.13.2.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

O responsável por tal é o empreendedor, definido na Lei 12.334 (Artigo 2, Inciso IV) 

como: 

“Agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a 

barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da 

coletividade” 

Devido à natureza da obra, de posse do Ministério da Integração e operação e uso pela 

Associação dos Usuários do Arroio Duro, questiona-se a qual destes compete esta res-

ponsabilidade. 

4.13.2.9 Parcerias institucionais 

 CBDB (Comitê Brasileiro de Barragens): possui um núcleo regional que poderá 

auxiliar nos primeiros passos para a elaboração do Plano de Segurança; 

 ABRH (Associação Brasileira de Recursos Hídricos); 

4.13.2.10 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Lei Federal no 12.334, de 20 de setembro de 2010 – cria a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB); 

 Resolução CNRH no 143, de 10 de julho de 2012 – Estabelece critérios gerais 

de classificação de barragens por categoria de risco; 

 Resolução CNRH no 144, de 10 de julho de 2012 – Estabelece diretrizes para 

implementação da PNSB e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (SNISB); 

 Portaria DNPM no 526, de 09 de dezembro de 2013 – Estabelece periodicidade 

de atualização e revisão, qualificação do responsável técnico e conteúdo míni-

mo de um Plano de Emergência (PAE); 

4.13.2.11 Duração e Cronograma 

Estima-se que o prazo para a elaboração da primeira versão de um PSB seja em torno 

de 6 meses. As revisões periódicas deverão tomar 3 meses cada. 
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4.13.2.12 Estimativa de Custos 

Os custos para elaboração inicial e revisão dos planos são apresentados nos quadros a 

seguir. 

Quadro 4.69 – Custo para Elaboração Inicial do PSB 

 

Custo para Elaboração Inicial 

Mês/ 
Homem 

Custo Unitá-
rio 

Custo 
C/Encargos 

Custo Total 

Coordenador de Projeto/Estudos 6 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 203.871 

Especialista (Hidrologia) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Hidráulica/Rompimento 
de Barragem) 

3 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 101.936 

Especialista (Mecânica/Comportas) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Civil/Estrutura) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Geologia/Geotecnia) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Técnico Auxiliar 12 R$ 3.179 R$ 8.886 R$ 106.635 

Equipe de Topografia 1 R$ 10.000 R$ 27.957 R$ 27.957 

     Sondagens e Ensaios 1 R$ 20.000 R$ 23.200 R$ 23.200 

Deslocamentos 1 R$ 10.000 R$ 11.600 R$ 11.600 

     
   

TOTAL R$ 747.027 

 

Quadro 4.70 – Custo para Revisão Periódica do PSB 
  Custo para Revisão Periódica 

  
Mês/ 

Homem 
Custo Uni-

tário 
Custo 

C/Encargos 
Custo Total 

Coordenador de Projeto/Estudos 3 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 101.936 

Especialista (Hidrologia) 1 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 33.979 

Especialista (Hidráulica/Rompimento de 
Barragem) 

1 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 33.979 

Especialista (Mecânica/Comportas) 1 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 33.979 

Especialista (Civil/Estrutura) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Geologia/Geotecnia) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Técnico Auxiliar 6 R$ 3.179 R$ 8.886 R$ 53.317 

Equipe de Topografia 1 R$ 10.000 R$ 27.957 R$ 27.957 
          

Sondagens e Ensaios 1 R$ 20.000 R$ 23.200 R$ 23.200 

Deslocamentos 1 R$ 10.000 R$ 11.600 R$ 11.600 
          

      TOTAL R$ 455.860 

Quadro 4.71 – Custo para Implantação do PSB 
Custos para Implantação do Plano de Segurança de Barragem 

2018 2023 2028 2033 

R$ 747.027 R$ 455.860 R$ 455.860 R$ 455.860 
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4.13.3 PROGRAMA DE DESATIVAÇÃO E SEGURANÇA DA BARRAGEM DO ARROIO JOÃO DIAS E 

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINAS DO CAMAQUÃ 

4.13.3.1 Descrição e localização (abrangência) 

A barragem do arroio João Dias (Minas do Camaquã) foi construída em 1963 para 

atender a Companhia Brasileira de Cobre, então instalada na região. A barragem locali-

za-se ao norte da rodovia estadual RS-625. A extração encerrou-se em meados dos 

anos 90, desta forma não houve continuidade na responsabilidade da manutenção da 

obra. Mais ao sul encontra-se outra barragem abandonada que também fez parte do 

mesmo complexo minerário, esta estando completamente assoreada pela deposição de 

rejeitos de mineração. A Figura 4.22 mostra uma panorâmica da localização das princi-

pais estruturas, enquanto na Figura 4.23 mostra-se um detalhe da barragem, com si-

nais de problemas estruturais. 

4.13.3.2 Objetivos e Justificativas 

O objetivo deste programa é elaborar um programa para avaliação da segurança atual 

e possível desativação (descomissionamento) da barragem do arroio João Dias e de 

outra barragem de rejeitos sem nome mais ao sul, que faz parte do mesmo complexo 

minerário. 

Estando sem responsável, tais obras encontram-se em estado de desamparo total, com 

a estrutura original encontrando-se em má situação, com árvores de grande porte 

crescendo sobre o maciço. É sabido que raízes de grande porte sobre barragens de 

terra podem criar caminhos preferenciais de percolação, ocasionando a percolação de 

material e possível rompimento. Falha neste barramento pode gerar onda que potenci-

almente atingirá a ponte da RS-625 sobre o arroio João Dias, levando-a a ruína. O des-

conhecimento total da condição da obra é situação preocupante. Atualmente a área é 

utilizada para lazer e prática de esportes, aumentando o risco sobre a população.
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Figura 4.22 – Imagem da antiga mina de Camaquã

Barragem da Mina 
de Camaquã 

Barragem 
de rejeito 

Cava abandonada 
da Mina de Cama-
quã 
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Figura 4.23 - Detalhe da barragem da mina de Camaquã, com sinais de 
degradação estrutural 

A obra apresenta uma significativa lista de pontos negativos quanto a sua segurança: 

 Desconhecimento total da situação atual (inspeções regulares não realizadas); 

 Desconhecimento das práticas adotadas quando da operação da mina e atual 

qualidade da água na barragem e material de rejeito (possível contaminação); 

 Crescimento de vegetação de grande porte sobre os taludes; 

 Ocupação da área sem restrição; 

 Assoreamento total da barragem de rejeitos; 

 Estruturas de descarregamento de cheias em estado crítico; 

 Extravio do projeto original. 

A soma destes fatores torna a obra potencialmente insegura com elevados riscos para 

a população. 

4.13.3.3 Benefícios Esperados 

 Reduzir os riscos à população, infraestrutura e ao ambiente ocasionado pela 

eventual falha da Barragem de Minas de Camaquã. 
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 Avaliação das alternativas para recuperação da área da barragem e reservató-

rio; 

4.13.3.4 Atividades / Escopo de serviços 

 Análise de qualidade de água do reservatório; 

 Realização de sondagens para determinação das condições geotécnicas das 

barragens; 

 Inspeção formal das barragens; 

 Realização de relatório de risco e tomada de ação emergencial (pode incluir 

remoção temporária de ocupação a jusante); 

 Elaboração de Plano de Ação Emergencial de validade provisória (contingência 

para o risco avaliado); 

 Projeto de recuperação emergencial e estudos de alternativas para destino final 

da obra (recuperação da barragem, decomissionamento, recuperação da área); 

4.13.3.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

Os estudos deverão apresentar minimamente os itens elencados acima. 

4.13.3.6 Valores de Referência (Metas) 

 Inspeção e relatório de segurança da barragem de Minas do Camaquã e barra-

gem de Rejeito: Imediato; 

 Elaboração de relatório de riscos e tomada de ação emergencial: Imediato; 

 Elaboração do Plano de Ação emergencial: Imediato; 

 Projeto de Recuperação Emergencial: 2017; 

 Estudo de alternativas: finalizado até 2017; 

4.13.3.7 Atores envolvidos 

 Massa falida das companhias de mineração operadoras do sistema; 
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 Ministério Público do Estado; 

 Ministério Público Federal; 

 Comitê de Bacia do Camaquã; 

 Defesa Civil; 

 Prefeitura de Caçapava do Sul; 

 SEMA; 

 FEPAM; 

 DNPM (Departamento Nacional de Produção Minerária); 

4.13.3.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

A proprietária original da barragem e operações de mineração de Minas do Camaquã 

era a Companhia Brasileira do Cobre (CBC), empresa privatizada em 1988 e adquirida 

por seus funcionários através da Bom Jardim S/A. A referida empresa atuou na área 

até 1996, quando ocorreu esgotamento das reservas minerárias economicamente ex-

ploráveis. A situação atual da Bom Jardim S/A é desconhecida. Diversos terrenos e 

edificações pertencentes à CBC foram doados ao Município de Caçapava do Sul (atra-

vés de Lei municipais de 2003 e 2008), mas se desconhece a situação imobiliária da 

barragem em si. Sendo os proprietários privados inexistentes e o município não deten-

tor da propriedade do empreendimento fica em aberto a responsabilidade sobre a 

questão. É oportuno então que o Ministério Público se envolva nesta questão a fim de 

determinar o responsável pela segurança e passivo ambiental das obras abandonadas. 

Em um caso semelhante, em uma barragem da falida Companhia Ingá Mercantil (RJ), 

a União, Estado e Município foram condenados por omissão ambiental ao não lidarem 

com a questão de uma barragem de rejeitos abandonada no Rio.  

4.13.3.9 Parcerias institucionais 

 CBDB (Comitê Brasileiro de Barragens); 
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4.13.3.10 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Lei Federal no 12.334, de 20 de setembro de 2010 – cria a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB); 

 Resolução CNRH no 143, de 10 de julho de 2012 – Estabelece critérios gerais 

de classificação de barragens por categoria de risco; 

 Resolução CNRH no 144, de 10 de julho de 2012 – Estabelece diretrizes para 

implementação da PNSB e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (SNISB); 

 Portaria DNPM no 526, de 09 de dezembro de 2013 – Estabelece periodicidade 

de atualização e revisão, qualificação do responsável técnico e conteúdo míni-

mo de um Plano de Emergência (PAE); 

4.13.3.11 Duração e Cronograma 

Estima-se que a Inspeção de Emergência e Elaboração do Plano de Ação Emergencial 

devam ser realizadas em 2 meses. O Projeto de Recuperação Emergencial e Destino 

Final do Empreendimento deverá ser realizado em 6 meses. 

4.13.3.12 Estimativa de Custos 

A estimativa de custos é apresentada no Quadro 4.72 e Quadro 4.73. 

Quadro 4.72 – Estimativa de custos para a Inspeção de Emergência e Elabo-
ração do Plano de Ação Emergencial 

 
Mês/Homem 

Custo Unitá-
rio 

Custo 
c/Encargos 

Custo Total 

Coordenador de Projeto/Estudos 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Hidrologia) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Hidráuli-
ca/Rompimento de Barragem) 

2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Civil/Estruturas) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Geologia/Geotecnia) 2 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Técnico Auxiliar 4 R$ 3.179 R$ 8.886 R$ 35.545 

Equipe de Topografia 1 R$ 10.000 R$ 27.957 R$ 27.957 

 
Quant. 

Custo Unitá-
rio 

Custo 
c/Encargos 

Custo Total 

Sondagens e Ensaios 1 R$ 20.000 R$ 25.984 R$ 25.984 

Ensaios de Qualidade d'Água 2 R$ 500 R$ 650 R$ 1.299 

Deslocamentos 1 R$ 10.000 R$ 12.992 R$ 12.992 

  
  TOTAL R$ 443.563 
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Quadro 4.73 – Estimativa de custos para o Projeto de Recuperação Emer-
gencial e Destino Final do Empreendimento 

 
Mês/Homem 

Custo Unitá-
rio 

Custo 
c/Encargos 

Custo Total 

Coordenador de Projeto/Estudos 6 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 203.871 

Especialista (Hidrologia) 3 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 101.936 

Especialista (Hidráuli-
ca/Rompimento de Barragem) 

3 
R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 101.936 

Especialista (Civil/Estruturas) 5 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 169.893 

Especialista (Geologia/Geotecnia) 4 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 135.914 

Especialista (Fauna e Flora) 3 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 101.936 

Especialista (Recuperação Florestal) 3 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 101.936 

Técnico Auxiliar 12 R$ 3.179 R$ 8.886 R$ 106.635 

Equipe de Topografia 1 R$ 10.000 R$ 27.957 R$ 27.957 

 Quant. 
Custo Unitá-
rio 

Custo 
c/Encargos 

Custo Total 

Sondagens e Ensaios 1 R$ 40.000 R$ 51.968 R$ 51.968 

Ensaios de Qualidade d'Água e Solo 2 R$ 3.000 R$ 3.898 R$ 7.795 

Deslocamentos 1 R$ 30.000 R$ 38.976 R$ 38.976 

  
  TOTAL R$ 1.150.752 

 

4.13.4 PROGRAMA DE ZONEAMENTO DE ÁREAS INUNDÁVEIS 

4.13.4.1 Descrição e localização (abrangência) 

O Zoneamento de áreas inundáveis consiste na elaboração de estudos hidrológicos e 

hidrodinâmicos com intuito de levantar as áreas de inundação e seu risco associado 

assim como propor medidas para restringir e organizar sua ocupação. 

Os estudos de zoneamento de áreas inundáveis deverão ser realizados em todos muni-

cípios da bacia com área urbana próxima a cursos de água significativos especialmente 

aqueles historicamente afetados por cheias. 

4.13.4.2 Objetivos e Justificativas 

O objetivo é a elaboração de um Programa de Zoneamento de Áreas Inundáveis da 

bacia do Camaquã, em todos municípios da bacia com área urbana próxima a cursos 

de água significativos, especialmente aqueles historicamente afetados por cheias. 

As inundações aparecem entre os desastres naturais que mais danos causam à saúde 

da população e ao patrimônio, gerando um número elevado de desabrigados e como 

também taxa significativas de vítimas fatais, em decorrência do efeito direto das inun-

dações e das doenças infecciosas secundárias aos transtornos nos sistemas de água e 

saneamento. Nos espaços urbanizados, as inundações estão entre as ameaças naturais 

que mais causam danos humanos e materiais. O fenômeno de intensa urbanização e o 
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déficit histórico de implementação de políticas habitacionais adequadas e eficazes no 

Brasil, somado a especulação imobiliária e o processo de segregação que este remete, 

tem reduzido às alternativas da população de mais baixa renda, que passaram a se 

estabelecer junto às áreas geologicamente desfavoráveis, sem planejamento e infraes-

trutura. Esse quadro tem contribuído para o incremento das situações de risco associ-

adas à dinâmica fluvial. Dentre a demanda de subsídios para gestão destas áreas, es-

tão os zoneamentos de risco, que emergem como uma ferramenta que busca dar 

aporte para ações de prevenção e gerenciamento de áreas afetadas por inundações 

(Menezes, 2013). 

4.13.4.3 Benefícios Esperados 

Os benefícios esperados são: 

 Redução dos impactos dos eventos de cheia; 

 Proteção da vida, bens materiais e ambiente; 

 Organização racional da ocupação urbana; 

4.13.4.4 Atividades / Escopo de serviços 

As atividades compreendidas nesta ação são as seguintes: 

 Levantamentos de campo: topobatimetria, cadastro de estruturas correntes, 

sondagens e ensaios geotécnicos como subsídio da área pertinente para elabo-

ração dos estudos; 

 Estudos hidrológicos: análise do comportamento das cheias nos trechos anali-

sados com geração de hidrogramas de projeto; 

 Estudos hidrodinâmicos: simulação hidráulica do escoamento com intuito de 

elaboração de mancha de inundação para diferentes tempos de recorrência; 

 Construção do mapa de inundação e descrição das zonas afetadas; 

 Propostas da forma de ocupação das áreas críticas (zoneamento por risco, fre-

quência de inundação e tipologia de ocupação); 
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 Elaboração de minuta de lei a ser anexada ao plano diretor; 

Espera-se que sejam definidas 3 zonas distintas de ocupação: 

 Zona de passagem da enchente: Essa parte da seção funciona hidraulicamente 

e permite o escoamento da enchente. Qualquer construção nessa área reduzirá 

a área de escoamento, elevando os níveis acima desse ponto. Deve-se deixar 

essa faixa desobstruída; 

 Zona com restrições: essa é a área restante da superfície inundável que deve 

ser regulamentada. Essa zona fica inundada, mas, devido às pequenas profun-

didades e baixas velocidades, não contribuem muito para o escoamento; 

 Zona de baixo risco: pequena probabilidade de inundar, mas necessita regula-

mentação para a convivência da população com as enchentes, na eventualida-

de dessas cotas serem atingidas. 

4.13.4.5 Indicadores de Monitoramento / Desempenho 

O Zoneamento deverá apresentar minimamente as atividades elencadas acima e ser 

atualizado a cada nova versão do plano diretor. A implantação efetiva do Zoneamento 

deverá ser realizada pela prefeitura municipal dentro dos preceitos detalhados no do-

cumento. 

4.13.4.6 Valores de ReferênciA (Metas) 

 Até 2020: 50% dos municípios deverão possuir Zoneamento de Áreas de Inun-

dação; 

 Até 2024: 100% dos municípios da bacia deverão possuir Zoneamento de Áreas 

de Inundação; 

4.13.4.7 Atores envolvidos 

 Prefeituras municipais (ou Convênio entre Prefeituras, caso seja vantajoso); 

 Comitê de Bacia do Camaquã; 

 Defesa Civil; 
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4.13.4.8 Responsáveis pela execução e fiscalização 

Os responsáveis pela execução são as Prefeituras municipais ou Convênio entre estas, 

através da contratação de Consultoria especializada. A verificação do atendimento dos 

preceitos do Zoneamento é de contínua responsabilidade dos municípios. 

4.13.4.9 Parcerias institucionais 

 CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres); 

 CPRM (experiência em Sistemas de Alertas Hidrológicos); 

4.13.4.10 Instrumentos administrativos, legais e normativos 

 Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (Ministério 

do Planejamento); 

 Lei Federal n° 12.608 de 10 de abril 2012 – Institui Política Nacional de Prote-

ção e Defesa Civil; 

 Capacitação em Mapeamento e Gerenciamento de Risco – curso (Ministério das 

Cidades); 

4.13.4.11 Duração e Cronograma 

Estima-se que para elaboração dos Estudos de Zoneamento de Áreas Inundáveis seja 

demandado 4 meses para cada município/área urbana avaliada. 

4.13.4.12 Estimativa de Custos 

A estimativa de custos é apresentada no Quadro 4.74. 

Quadro 4.74 – Estimativa de custos do Programa de Zoneamento de Áreas 
Inundáveis 

Item Mês/Homem Custo Unitário 
Custo 

C/Encargos 
Custo Total 

Coordenador de Estudos 4 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 203.871 

Especialista (Hidrologia) 3 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 67.957 

Especialista (Hidrodinâmica) 3 R$ 12.154 R$ 33.979 R$ 101.936 

Técnico Auxiliar 8 R$ 3.179 R$ 8.886 R$ 106.635 

Equipe de Topografia 1 R$ 10.000 R$ 27.957 R$ 27.957 

Sondagens e Ensaios 1 R$ 20.000 R$ 23.200 R$ 23.200 

Deslocamentos 1 R$ 10.000 R$ 11.600 R$ 11.600 

    TOTAL R$ 543.156 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.608-2012?OpenDocument
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4.14 AÇÃO E1 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO 

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO ORIENTADO A RESULTADOS: SI-

GEOR 

O Sistema de Informação para Gerenciamento da Implantação do Plano Orientado a 

Resultados - SIGEOR constitui-se em um programa do Plano da Bacia Hidrográfica do 

Camaquã, estabelecendo as condições institucionais e operacionais para a sua imple-

mentação. 

4.14.1 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO (ABRANGÊNCIA) 

A implementação do Plano de Ações da Bacia Hidrográfica do Camaquã requer ação 

específica gerencial estratégica e operacional, contínua e sistemática, por meio de ati-

vidades de gerenciamento, acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas defini-

das e dos resultados obtidos, utilizando como ferramentas um sistema de gerencia-

mento de informações e o SIG da Bacia, os quais devem permitir orientar e acompa-

nhar a execução de todos Programas, objetivos, metas, indicadores e ações a serem 

realizadas, além da promoção de articulações institucionais, financeiras e técnicas, de 

modo a garantir a efetividade e a eficácia do Plano de Ações, possibilitando o alcance 

dos objetivos de quantidade e qualidade das águas definidos no horizonte de planeja-

mento. 

Desta forma, o SIGEOR abrangerá o gerenciamento, o acompanhamento e a avaliação 

de todos os Programas do Plano de Ações da Bacia Hidrográfica do Camaquã, além das 

articulações institucionais necessárias, de modo a garantir às gerações futuras, água em 

quantidade e qualidade adequados aos distintos usos das águas efetuados na bacia. 

4.14.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O SIGEOR possui como objetivo geral auxiliar e garantir a implementação do Plano de 

Ações da Bacia Hidrográfica do Camaquã, por meio da execução de atividades de ge-

renciamento, acompanhamento e monitoramento, de modo que os 16 Programas que 

o integram alcancem os objetivos propostos e as metas estabelecidas. 

Como objetivos específicos, o SIGEOR pretende: 
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 Definir as diretrizes para a implementação do Plano de Ações da Bacia Hidro-

gráfica do Camaquã e auxiliar na implementação dos mesmos; 

 Permitir o acompanhamento geral da performance da gestão dos recursos hí-

dricos da bacia hidrográfica do Camaquã, com a avaliação de resultados que 

considere todas as atividades programadas e a visão nos cenários intermediá-

rios (2025 e 2030) e no horizonte final de planejamento (2035); 

 Utilizar ferramentas que permitam a organização das informações e dos resul-

tados decorrentes da implementação dos Programas do Plano de Ações, de 

modo a possibilitar ao responsável pela execução do Plano o acompanhamento 

da implantação de cada Programa, com seus objetivos, indicadores e metas, e 

a avaliação dos resultados dos mesmos, auxiliando na tomada de decisões e a 

realização de mudanças, sempre que evidenciada a necessidade; e 

 Propor uma forma de organização entre os atores responsáveis pela implanta-

ção do Plano de Ações, promovendo a articulação institucional e organizacional 

que possibilitem o alcance dos objetivos e metas de cada um dos Programas 

que constitui o Plano. 

O gerenciamento é essencial em toda organização, independentemente do seu seg-

mento e porte. Para gerir o desempenho dos objetivos e metas estabelecidas, os ges-

tores precisam ter acesso fácil a informações precisas, focadas e consistentes, a articu-

lação entre os responsáveis, além da realização de atividades de gerenciamento, 

acompanhamento, monitoramento e avaliações, de modo a permitir que o gestor pos-

sa identificar e corrigir as eventuais disfunções do passado e fazer inferências sobre o 

futuro, com o propósito de tomar decisões estratégicas e assumir posturas efetivas, 

permitindo o alcance dos seus objetivos e metais intermediárias e finais, justificando 

assim a execução do SIGEOR, considerada ainda a necessidade de garantir água dis-

ponível, em quantidade e qualidade adequados, às gerações atuais e futuras, conside-

rados os diferentes usos que dela se faz na bacia hidrográfica do Camaquã. 

O conjunto de ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Camaquã exige um gerenciamento eficiente e eficaz. As várias ações concomitan-

tes, os horizontes de curto, médio e longo prazo, a diversidade de atores responsáveis, 
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cronogramas e custos, dentre outras, são características que demandam um sistema 

de monitoramento e controle de ações potente, ágil, de fácil utilização e moderno. 

De nada valerá um planejamento bem elaborado e previstas soluções adequadas para 

os distintos problemas relacionados aos recursos hídricos da bacia, se a operacionaliza-

ção for inadequada e inconsistente, sendo o SIGEOR a principal ferramenta a ser utili-

zada para o gerenciamento, acompanhamento e a avaliação dos resultados, sendo 

fundamental e prioritária para o sucesso da implementação dos Programas e do Plano 

de Bacia como um todo. De outra parte, considerado o fato que os Programas possu-

em responsáveis distintos, a articulação entre os atores também se faz essencial, ocor-

rendo a vigilância e as devidas cobranças, consideradas as responsabilidades de cada 

um no processo de implementação do Plano. 

4.14.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Com a implementação do SIGEOR são esperados os seguintes benefícios: 

 O gerenciamento do Plano de Ações deverá facilitar a implantação e o acompa-

nhamento do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Camaquã, auxiliando 

na execução dos Programas e garantir a adequada implementação dos mes-

mos, sendo que o acompanhamento e a avaliação dos resultados dos Progra-

mas deverão permitir a identificação de desempenhos ruins e a comunicação 

para os responsáveis, de modo a serem realizadas as mudanças necessárias e a 

definição de medidas cabíveis; 

 O Sistema de Informações e o SIG da Bacia, utilizados como ferramentas para 

a execução do SIGEOR, deverão garantir a organização das informações do 

Plano e dos Programas e os resultados da implementação dos mesmos e favo-

recer o processo de construção de relatórios, a visualização de dados e infor-

mações, tanto quantitativas, quanto qualitativas, de planilhas, gráficos, mapas, 

dentre outras informações necessários ao gerenciamento, acompanhamento e 

avaliação dos resultados dos Programas, de modo a evidenciar o desempenho 

na sua execução. O Sistema de Informações e o SIG da Bacia deverão disponi-

bilizar informações essenciais à gestão dos recursos hídricos da bacia e que 

subsidie a ação de gerenciamento da implementação do Plano de Ações; 
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 A adequada articulação institucional a ser realizada entre os distintos atores 

responsáveis pela implementação de cada um dos Programas do Plano deverá 

garantir a clareza nas distintas funções e a adequada execução das atividades a 

serem desempenhadas, bem como deverá permitir a avaliação do desempenho 

dos atores, identificados os problemas, comunicados os desempenhos ruins e 

adotadas as medidas cabíveis; e 

 De modo geral, o maior benefício esperado com a implementação do SIGEOR é 

a adequada execução de cada um dos Programas do Plano e que sejam alcan-

çados os objetivos e as metas estabelecidas. 

4.14.4 ATIVIDADES/ ESCOPO DE SERVIÇOS 

Esta ação consiste no gerenciamento do processo de implementação do Plano de 

Ações e do acompanhamento técnico e operacional da implantação de cada Programa 

proposto, com o acompanhamento dos resultados obtidos, do andamento físico e fi-

nanceiro das ações (cronogramas e orçamentos), da participação efetiva dos diversos 

atores envolvidos, executando as articulações institucionais necessárias. 

Desta forma, as atividades necessárias à implantação do SIGEOR serão distribuídas em 

três programas: 

4.14.4.1 Programa de Gerenciamento da Implementação do Plano de 
Ações e Articulação Institucional 

Este programa é referente ao auxílio, gerenciamento, acompanhamento e avaliação 

dos resultados da implementação dos Programas propostos e do Plano de Ações como 

um todo, além da promoção da articulação institucional, necessária ao alcance dos 

objetivos e metas estabelecidas, tendo em vista os distintos atores responsáveis por 

cada Programa. 

Diante do exposto, para o gerenciamento deverão ser efetuadas as seguintes atividades: 

 Elaboração e emissão do Plano de Trabalho do SIGEOR: onde deverão estar con-

templadas as estratégias e as diretrizes para a implantação do Plano de Ações e 

as metodologias de trabalho para o gerenciamento, acompanhamento e avalia-

ção dos resultados dos Programas e do Plano de Ações como um todo, do Siste-

ma de Informações e da operacionalização e manutenção do SIG da Bacia; 
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 Formação de um Grupo de Trabalho (GT): devido à inexistência atual da Agên-

cia de Região Hidrográfica (responsável legal pela execução desta ação), para a 

implementação do SIGEOR recomenda-se inicialmente a formação de um GT 

específico para o acompanhamento do Plano de Ações e para as articulações 

institucionais, com os moldes similares ao da Comissão de Acompanhamento do 

Plano de Bacia, constituído por membros do Comitê, da FEPAM e do 

DRH/SEMA-RS, com um cronograma permanente de reuniões; 

 Articulações com os atores responsáveis e intervenientes de cada um dos Pro-

gramas, de modo a ocorrer participação institucional efetiva, conforme as res-

pectivas responsabilidades e a execução das ações previstas; 

 Participação periódicas nas reuniões do CBH-Camaquã, para acompanhamento e 

realização dos resultados alcançados. Tal atividade poderá ser efetuada também 

pelos integrantes do GT que são componentes do Comitê; 

 Realização de reuniões periódicas do GT para a tomada de decisões e medidas 

estratégicas, com base nos resultados obtidos; 

 Realização de reuniões periódicas com os responsáveis pela execução de cada 

Programa, com o objetivo de promover a articulação e a integração necessárias, 

bem como para a discussão dos resultados e a necessidade de mudanças; 

 Acompanhamento da implementação de cada Programa (metodológico, prazos, 

custos, resultados, necessidade de reprogramação das ações e atividades, etc.), 

por meio da análise dos dados e informações repassadas pelos responsáveis pela 

execução dos mesmos, e ainda, por meio da avaliação dos resultados subsidia-

dos pelo Sistema de Informações e do SIG da Bacia; 

 Repasse permanente e periódico dos resultados da implementação dos Progra-

mas para o executor do Programa de Comunicação Social, tendo em vista a ne-

cessidade de divulgações para a sociedade, com vista ao processo participativo 

de implantação do Plano, assim como realizado nas distintas etapas de elabora-

ção do mesmo; e 
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 Elaboração e emissão periódica de Relatório Gerencial, contemplada a avaliação dos 

resultados de cada Programa, evidenciados os atrasos nos cronogramas, as deficiên-

cias identificadas, a necessidade de mudanças e de adoção de medidas cabíveis. 

Tais Relatórios deverão ser repassados a todos os atores responsáveis pelos Pro-

gramas, tendo em vista que o desempenho da implantação do Plano de Ações deve-

rá ser de conhecimento de todos, de modo que a serem articuladas as soluções para 

os problemas identificados, ou ainda, mantidas as ações e atividades realizadas de 

modo adequado, na busca do alcance dos objetivos e metas estabelecidas. 

4.14.4.2 Programa de Criação, Operacionalização e Manutenção de um 
Sistema de Informações para Gerenciamento 

Este programa deve ser uma ferramenta computacional que subsidiará o gerenciamen-

to e o acompanhamento do Plano de Ações e dos Programas que o compõe, cujos da-

dos poderão ser inseridos manualmente ou automaticamente, os quais devem permitir 

a organização das informações do Plano e os resultados obtidos decorrentes da imple-

mentação de cada um dos Programas. A eficácia do SIGEOR exige uma plataforma 

informatizada, sistemas e procedimentos de alimentação das informações necessárias 

e o desenvolvimento, a operação e a manutenção de um sistema gerencial, além da 

realização de todas as articulações institucionais necessárias à execução de cada um 

dos Programas integrantes do Plano. 

Desta forma, deverão ser executadas as seguintes atividades: 

 Definição do software a ser utilizado para a criação, operacionalização e manutenção 

do Sistema de Informações. Poderão ser utilizados softwares específicos para geren-

ciamento, tais como MS Project ou similares, ou ainda, por outros mais simples, co-

mo Microsoft Excel ou similares; 

 Criação do Sistema de Informações; 

 No Sistema de Informações deverão ser inseridas, inicialmente, as definições gerais 

do Plano de Ações, como o Enquadramento, as diretrizes e as estratégias, e, poste-

riormente, as definições específicas de cada um dos Programas, tais como os objeti-

vos, os indicadores, as metas, as ações e atividades a serem executadas, as institui-

ções responsáveis, os custos e os cronogramas e as informações de prioridades; 
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 Efetuar a coleta dos resultados da implementação dos Programas com cada um dos 

atores responsáveis pelos mesmos; e 

 Realizar a alimentação periódica e permanente do Sistema de Informações, por meio 

da inserção dos resultados sistematizados decorrentes da execução de cada um dos 

Programas, de modo a permitir a verificação da realização das atividades propostas 

e a performance geral do Plano de Ações. 

4.14.4.3 Programa de Operacionalização e Manutenção do SIG da Bacia 

A operacionalização e a manutenção do SIG da Bacia deverá ser capaz de disponibilizar 

informações essenciais à gestão dos recursos hídricos e que subsidie a ação de geren-

ciamento da implementação do Plano de Ações. Desta forma, o SIG da Bacia, criado no 

decorrer da elaboração do Plano, deverá ser constantemente alimentado com as in-

formações e os resultados da execução de cada um dos Programas, contendo as bases 

cartográficas e banco de dados compatíveis com o SIG existente. Desta forma, deverão 

ser repassadas as informações pelos executores de cada um dos Programas, periodi-

camente, de modo a ser efetuada a operacionalização e a manutenção do SIG da Ba-

cia, permitindo a avaliação dos resultados e possa inferir sobre os objetivos e as metas 

estabelecidas e sobre o desempenho da implementação de cada um dos Programas. 

4.14.5 INDICADORES DE MONITORAMENTO/ DESEMPENHO 

Com base nas informações repassadas pelos executores de cada Programa ou por con-

sultoria que poderá ser contratada para apoio técnico operacional específico, bem co-

mo nos subsídios fornecidos pelo Sistema de Informações e pelo SIG da Bacia, o GT 

deverá efetuar o acompanhamento da implantação dos Programas componentes do 

Plano de Ações. Desta forma, o GT deverá verificar, dentre outros, o desempenho no 

alcance dos objetivos e metas estabelecidas por meio dos indicadores definidos para a 

avaliação da eficácia de cada um dos Programas. No entanto, podem ser previamente 

relacionados alguns indicadores associados aos objetivos gerais do Plano de Bacia, a 

saber: 

 Eficácia no Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia: instrumen-

tos de planejamento e gestão efetivamente implantados, avanços na criação 

da Agência de Região Hidrográfica e na cobrança pelos usos da água; 
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 Aumento da Disponibilidade Hídrica: aumento efetivo da disponibilidade hídrica, 

implantação e operação da rede de monitoramento de alerta de cheias, ativida-

des executadas relacionadas ao incentivo para o aumento da água na bacia, re-

servatórios e canais implantados; 

 Redução das Demandas: acompanhamento dos dados operacionais das captações 

de água, vazões outorgadas na bacia, redução nos conflitos pelos usos das águas 

mediados pelo Comitê, número de adesões ao Programa Produtor de Água; 

 Proteção e Redução dos Impactos das Cheias: projetos elaborados e implanta-

ção efetiva de intervenções estruturais e não estruturais, redução da população 

atingida por cheias; 

 Melhorias na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas: implantação e 

operação da rede de monitoramento, com a verificação da melhoria dos resul-

tados de campanhas anteriores, melhorias efetuadas nos sistemas de esgota-

mento sanitário, para o controle e a redução de cargas poluidoras e para a 

proteção de poços; 

 Redução de Processos de Degradação Ambiental Relacionados aos Solos e aos 

Recursos Hídricos: projetos elaborados e APPs e áreas degradadas efetivamen-

te recuperadas, número de áreas propostas sujeitas a restrições de usos e a 

área abrangida pelas mesmas; e 

 Melhorias na Educação Ambiental Aplicada a Recursos Hídricos e Comunicação 

Social: quantidade de eventos realizados; materiais elaborados, confecciona-

dos e distribuídos, público atingido; número de notícias veiculadas na mídia 

sobre o Plano e as atividades e ações executadas; etc. 

Para o acompanhamento e o monitoramento da eficácia do SIGEOR, com vistas a garantir 

um adequado gerenciamento da implantação do Plano de Ações, inicialmente podem ser 

estabelecidos como indicadores as seguintes avaliações: 

 Número de reuniões realizadas; 

 Número de participantes das reuniões; 
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 Número de ações do Plano em andamento; 

 Andamento dos cronogramas físicos e financeiros; 

 Relatórios Gerenciais emitidos; 

 Coleta de dados realizadas e fornecimento efetivo de dados e informações ne-

cessárias para o Sistema de Informações e SIG da Bacia; 

 Possibilidade de análises e avaliação dos resultados dos Programas por meio 

dos subsídios fornecidos pelo Sistema de Informações e do SIG da Bacia; e 

 Articulações institucionais realizadas. 

4.14.6 VALORES DE REFERÊNCIA (METAS) 

As principais metas do SIGEOR são as seguintes: 

 Elaboração e emissão do Plano de Trabalho: até seis meses após a finalização 

do Plano; 

 Definição, formação do GT de acompanhamento da implementação do Plano e 

realização da primeira reunião: até seis meses após a finalização do Plano; 

 Realização da primeira reunião com os atores responsáveis pelos Programas: 

até o final primeiro ano de implantação do Plano de Bacia; 

 Realização, de pelo menos uma reunião do GT e com os atores responsáveis 

por cada Programa: a cada semestre, a partir do segundo ano após a finaliza-

ção do Plano; 

 Gerenciamento, acompanhamento e avaliação dos resultados da implementação 

dos Programas: permanente, de acordo com o cronograma de cada Programa; 

 Emissão de Relatórios Gerenciais: a cada seis meses; 

 Definição do software, criação do Sistema de Informações e lançamento das in-

formações do Plano: até o final primeiro ano de implantação do Plano; e 
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 Coleta dos resultados dos Programas e lançamento das informações no Sistema 

de Informações e no SIG do Plano (operacionalização e manutenção): perma-

nente, dependente do cronograma de cada Programa. 

4.14.7 ATORES ENVOLVIDOS 

Para a implementação do SIGEOR deverão estar envolvidos os seguintes atores: 

 DRH-SEMA: na atual ausência da Agência de Região Hidrográfica, caberá ao 

DRH a condução técnica e operacional deste Programa, responsável pela for-

mação do GT, agendamento e realização das reuniões, elaboração do Plano de 

Trabalho, acompanhamento dos Programas e resultados da implementação dos 

mesmos, elaboração dos Relatórios Gerenciais, entre outras; 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã: ao Comitê, cuja função é política, ins-

titucional e estratégica, caberá a articulação institucional e a análise da participa-

ção efetiva dos diversos atores envolvidos no Plano de Ações; 

 FEPAM: como órgão ambiental gestor da qualidade das águas no estado do Rio 

Grande do Sul, acompanhando o andamento dos Programas do Plano, partici-

pando das tomadas de decisões que se fizerem necessárias; 

 Responsáveis pela execução de cada um dos Programas: responsáveis pelo re-

passe de informações sobre o andamento das atividades previstas em cada 

Programa, resultados obtidos, andamento dos cronogramas físicos e financei-

ros, necessários para o gerenciamento do Plano de Ações, para o acompanha-

mento e para as tomadas de decisões; e 

 Governo do estado do Rio Grande do Sul: como financiador, tendo em vista que os 

atores são componentes do Sistema de Recursos Hídricos e de Proteção Ambiental. 

4.14.8 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 Execução: o responsável pela execução do SIGEOR é o órgão gestor de recur-

sos hídricos (DRH/SEMA), tendo em vista a inexistência da Agência de Região 

Hidrográfica; e 
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 Fiscalização: caberá ao DRH, como órgão gestor dos recursos hídricos; ao Co-

mitê de Bacia, como órgão colegiado com função de “Parlamento das Águas” e 

à FEPAM, como órgão gestor da qualidade das águas, de acordo com as atri-

buições legais de cada um, os quais integrarão o GT. 

4.14.9 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

Poderão ser efetuadas parcerias com instituições de ensino e pesquisa, de nível supe-

rior, para a criação, operacionalização e manutenção do Sistema de Informações, bem 

como para proceder a operacionalização e a manutenção do SIG da bacia. 

4.14.10 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEGAIS E NORMATIVOS 

Para a implementação do SIGEOR e o adequado gerenciamento do Plano de Ações e 

dos respectivos Programas, deverão ser atendidos aos preceitos e diretrizes estabele-

cidas nas Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997 

e Lei Estadual nº 10.350/1994), bem como no Decreto Estadual n° 40.931/2001 e na 

Lei Estadual nº 9.077/1990 e Decreto Estadual nº 51.761/2014, os quais estabelecem 

as atribuições do Comitê de Bacia, do DRH/SEMA e da FEPAM (as atribuições do Comi-

tê estão definidas ainda nas Resoluções CNRH nº 05/2000, n° 18/2001 e n° 24/2002 e 

no seu Regimento Interno). Deverão ser observados ainda todos os demais diplomas 

legais específicos que regem a implementação de todos os Programas integrantes do 

Plano, descritos em cada um deles. 

No gerenciamento da implementação do Plano de Bacia deverá ser atentado ainda 

para o Art. 14º da Resolução CNRH nº 145/2012, de modo que o Plano de Recursos 

Hídricos seja orientado por uma estratégia de implementação que compatibilize os re-

cursos financeiros com as ações previstas, bem como a sustentabilidade hídrica e ope-

racional das intervenções previstas. 

4.14.11 DURAÇÃO E CRONOGRAMA 

O SIGEOR deverá ser executado de modo permanente e sistemático no decorrer de 

todo o horizonte de planejamento (20 anos). No que tange às atividades a serem exe-

cutadas no âmbito do SIGEOR, propõe-se o seguinte cronograma, conforme as metas 

estabelecidas (Quadro 4.75): 

 Elaboração do Plano de Trabalho: primeiro semestre após a finalização do Plano; 
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 Definição, formação do GT e realização da primeira reunião: primeiro semestre 

após a finalização do Plano; 

 Primeira reunião com os atores responsáveis pelos Programas: até o final pri-

meiro ano de implantação do Plano; 

 Reuniões do GT e com os atores: periodicidade semestral, a partir do segundo 

ano após a finalização do Plano; 

 Gerenciamento, acompanhamento e avaliação dos resultados: permanente; 

 Emissão de Relatórios Gerenciais: periodicidade semestral, a partir do final do 

primeiro ano de finalização do Plano de Bacia; 

 Definição do software, criação do Sistema de Informações e lançamento das in-

formações do Plano: até o final primeiro ano de implantação do Plano; e 

 Coleta dos resultados dos Programas e lançamento das informações no Sistema 

de Informações e no SIG do Plano (operacionalização e manutenção): perma-

nente, dependente do cronograma de cada Programa. 

Salienta-se que a plenária do Comitê deverá ser continuamente informada do anda-

mento das atividades executadas no âmbito desta ação, bem como deverão ser repas-

sados os resultados pertinentes dos Programas para o responsável pelo Programa de 

Comunicação Social, tendo em vista informar a sociedade da implementação do Plano 

de Bacia. 
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Quadro 4.75 – Cronograma para implementação do SIGEOR 

It
e

m
 

Atividade 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaboração do Plano de Trabalho             

2 
Definição, formação do GT e realização da 
primeira reunião 

            

3 
Primeira reunião com os atores responsáveis 
pelos Programas* 

            

4 
Realização de reuniões do GT e com os ato-
res** 

            

5 
Gerenciamento, acompanhamento e avalia-
ções dos resultados dos Programas*** 

            

6 Emissão de Relatórios Gerenciais****             

7 
Definição do software, criação do Sistema de 
Informações e lançamento das informações 
do Plano 

            

8 

Coleta dos resultados dos Programas e lan-
çamento das informações no Sistema de 
Informações e no SIG do Plano (operaciona-
lização e manutenção)*** 

            

* Até o final primeiro ano de implantação do Plano; ** Periodicidade semestral, a partir do segundo ano após a 
finalização do Plano; *** Permanente e contínua, no decorrer de todo o horizonte do Plano, 20 anos. **** 
Periodicidade semestral, a partir do final do primeiro ano de finalização do Plano de Bacia. 

4.14.12 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

As atividades do SIGEOR não implicarão em custos diretos na implantação do Plano de 

Ações, uma vez que consistirão em uma função típica do estado (DRH/SEMA-RS, Comi-

tê e FEPAM), executada nos respectivos orçamentos, enquanto não implementada a 

cobrança pelos usos da água na bacia, exceto para a criação do Sistema de Informa-

ções, cuja decisão acerca da ferramenta a ser utilizada para a criação do mesmo será 

tomada posteriormente, sendo prevista a contração de um profissional especializado o 

desenvolvimento do sistema, estimado em cerca de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais). 

Caso identificada a necessidade, poderá ser contratada consultoria especializada para 

apoio técnico operacional para a implementação do SIGEOR, cujo custo total para o 

horizonte de planejamento (20 anos) foi estimado em cerca de R$ 4.765.000,00 (qua-

tro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais), sendo R$ 4.065.000,00 (quatro 

milhões e sessenta e cinco mil reais) equivalentes aos recursos humanos, composto 

por três profissionais de nível superior (coordenador, programador e geógrafo) e uma 

secretária, disponibilizados em tempo parcial, e R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 

para recursos materiais, com espaço para funcionamento e equipamentos próprios (de 
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informática, de comunicação e mobiliário), veículo, diárias e emissão de Relatórios. O 

custo para o primeiro ano de implantação do SIGEOR foi estimado em aproximada-

mente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta 

e cinco mil reais) equivalentes a recursos humanos e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) para recursos materiais e equipamentos. No demais anos, foi previsto o total de 

R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), distribuídos em R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) para os recursos humanos e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

para recursos materiais e equipamentos. 

4.14.13 FONTES DE RECURSOS 

Tendo em vista que a responsabilidade pela execução do Plano de Ações é da Agência, 

os recursos para a implementação do SIGEOR deveriam ser decorrentes da cobrança 

pelos usos da água. No entanto, na ausência da Agência e da realização da cobrança, 

os recursos deverão ser provenientes do orçamento do estado repassado para a SEMA, 

no que tange às atividades a serem realizadas pelo DRH e pela FEPAM, e ainda, advin-

dos do Fundo de Recursos Hídricos – FRH/RS, que disponibiliza os recursos para a ma-

nutenção do Comitê, também responsável pela fiscalização do Plano. Demais fontes de 

financiamento podem ser identificadas no Capítulo 7. 

4.14.14 RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

A integração do SIGEOR com todos os Programas do Plano a serem implementados é 

essencial para o sucesso do alcance dos objetivos e das metas estabelecidas, além da 

relação direta com o Programa de Mobilização e Comunicação Social, de modo que os 

resultados dos Programas sejam periodicamente divulgados para os atores envolvidos 

no processo de gestão dos recursos hídricos e para a sociedade em geral, promovendo 

um processo participativo na implantação do Plano de Ações, assim como nas distintas 

etapas de elaboração do Plano de Bacia e que cada um cumpra o seu papel. 

O gerenciamento da implantação do Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã deverá 

atentar ainda para as articulações necessárias ao gerenciamento dos recursos hídricos 

da bacia, em conformidade com o Art. 3º incisos II e IV e Art. 4º da Lei Federal nº 

9.33/1997, sendo que os objetivos e as metas estabelecidas no Plano de Bacia deverão 

ser fortemente pactuados e permitam a gestão efetiva dos recursos hídricos, com o es-
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tabelecimento de compromissos entre os diversos atores da gestão dos recursos hídri-

cos, atuantes direta e indiretamente no processo. 
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4.15 AÇÃO E2 – SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO COMITÊ 

DE BACIA DO CAMAQUÃ: AGÊNCIA DE BACIA 

4.15.1 OBJETIVOS E METAS 

Esta ação visa prover ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã o suporte técnico e 

administrativo para exercício de suas atribuições. 

4.15.2 ANTECEDENTES 

No Anexo 3 deste relatório, apresenta-se uma análise sobre as alternativas de perso-

nalidade jurídica de uma agência, considerando a legislação brasileira e do Rio Grande 

do Sul. Também foram estimados os valores de custeio de uma agência mínima, con-

siderando 3 alternativas, algumas das quais demandariam alterações na legislação ga-

úcha que trata da matéria. 

4.15.3 METODOLOGIA 

Para executar esta ação o Comitê necessita deliberar sobre a personalidade jurídica da 

agência e em articulação com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável realizar os passos necessários para efetivá-la, seja com alterações 

na legislação, seja pela implementação de acordo com o que prevê a Lei RS nº 

10.350/94 da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

4.15.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O custo anual da Agência da Bacia Hidrográfica do Camaquã estaria entre R$ 0,9 e 1,4 

milhões dependendo da alternativa selecionada.  

4.15.5 PRAZO DE EXECUÇÃO  

Não é possível definir prazos por depender de decisões que fogem ao controle do Co-

mitê e mesmo da SEMA. Prioridade: Média e Execução no Médio prazo 

4.15.6 INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS E INTERVENIENTES 

CBH Camaquã, SEMA, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul.  
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4.16 AÇÃO E3 – COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA  

4.16.1 OBJETIVOS E METAS 

Esta ação visa implementar o instrumento de cobrança pelo uso de água na Bacia Hi-

drográfica do Camaquã. Propõe-se um prazo de 1 ano para o início da cobrança caso 

ela venha a ser aprovada pelo seu Comitê. 

4.16.2 ANTECEDENTES 

O relatório RT7 deste Plano de Bacia apresentará uma análise sobre as alternativas de 

cobrança pelo uso da água, considerando a legislação brasileira e do Rio Grande do 

Sul, e também as experiências nacionais na matéria.  

4.16.3 METODOLOGIA 

Para executar esta ação o Comitê necessita deliberar sobre o mecanismo e valores de 

cobrança pelo uso de água tendo por base os subsídios apresentados. 

4.16.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Não existem custos, além dos normalmente necessários para as deliberações do Comi-

tê. 

4.16.5 PRAZO DE EXECUÇÃO  

É previsto que esta seja uma das deliberações do Comitê que fazem parte do seu pla-

no de bacia. Portanto, deverá ser tomada a curtíssimo prazo. 

Prioridade: Alta e Execução no curto prazo 

4.16.6 INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS E INTERVENIENTES 

CBH Camaquã, SEMA, Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
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5 PRIORIZAÇÃO SISTÊMICA DAS AÇÕES 

A priorização de ações é uma tarefa essencialmente política. Não cabe à Consultora 

indicar as prioridades que devem ser acatadas, pois, na própria essência da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, elas deverão ser negociadas entre o governo, os usuá-

rios de água e a sociedade. Isto é tarefa para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Ca-

maquã, que é integrado por esses segmentos, que será chamado a se manifestar nas 

reuniões plenárias de apresentações deste relatório. Poderá ainda ser objeto de nego-

ciação envolvendo outros atores sociais da bacia.  

Julga-se que todas as ações, pelo simples fato de serem apresentados, resultantes de 

demandas dos Termos de Referência e de análises diagnóstica e prognóstica da bacia, 

têm grande prioridade. O fato de algumas serem mais relevantes que outras no senti-

do de atenderem a demandas com maiores relevâncias ou urgências não necessaria-

mente demanda suas implementações mais cedo. Isto ocorre já que é possível que 

devam ser respaldados pela prévia existência de outra ação a ser previamente imple-

mentada. Por exemplo, não se pode menosprezar a relevância da Ação C1 - Outorgas 

de Lançamento de Efluentes no Meio Hídrico, mas ela não terá bons resultados se não 

for subsidiada pela Ação T1 – Sistema de Informação e Rede de Monitoramento de 

Recursos Hídricos e de Alerta de Cheias, o que leva, temporalmente, a uma maior ur-

gência na implementação desta última.  

5.1 Metodologia 

Para avaliar este tipo de prioridade temporal adotou-se a análise da Matriz Estrutural 

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

Estrutural tem sido adotada no processo de classificação de variáveis em estudos de 

Cenarização Prospectiva. Trata-se de uma abordagem simples na qual, a partir da indi-

cação de que ações afetam as demais, e com que intensidade, são geradas matrizes 

de influências diretas e indiretas que orientam sobre a natureza dessas ações, sempre 

dentro de uma visão sistêmica. A referência são os trabalhos de Godet (2001).  

Para melhor explicar a metodologia um exemplo simplificado será apresentado. Supo-

nha-se a existência de 4 ações, nomeadas A, B, C e D. A matriz abaixo apresenta as 

influências que cada ação terá sobre as demais. Esta é a Matriz de Influências Diretas. 
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Neste caso influência terá o significado de como uma ação, ao ser implementada, faci-

litará a implementação de outra ação. 

 A B C D 
A  2 0 1 

B 3  0 0 

C 1 0  0 

D 0 1 0  

 

A influência pode ser 0 (=nenhuma), 1 (=fraca), 2 (=média) e 3 (=forte). No caso 

acima, a ação A tem influência média na B, nenhuma na C e fraca na D (veja linha de 

A). Por outro lado, a ação A é fortemente influenciada pela B, fracamente pela C, e 

nada pela D (ver coluna de A). 

Tendo por base esta Matriz, a caracterização de cada ação considerando as influências 

que estabelece e que sofre pode ser realizada mediante vários critérios, diretos e indi-

retos, a seguir explicados. 

5.1.1 CLASSIFICAÇÃO DIRETA 

A soma das notas atribuídas à influência de uma ação sobre as demais, ou seja, a so-

ma da linha referente à ação, determina a influência que ela tem no conjunto de 

ações. Isto será chamado de nível geral de motricidade. A motricidade é característica 

de ações cuja implementação pode ser realizada de forma autônoma das demais 

ações, e que estabelecem uma influência positiva sobre as demais, no sentido de facili-

tação de suas implementações.  

A soma das notas em uma coluna indica o nível de geral de dependência do conjunto 

de ações sobre a ação disposta na coluna. Isto será chamado por nível geral de de-

pendência. A dependência é característica de ações cuja implementação depende da 

implementação prévia de outras ações, dificultando as suas implementações de forma 

autônoma. 

 A B C D Motricidade 
A 0 2 0 1 3 

B 2 0 0 0 2 

C 3 0 0 0 3 

D 0 1 0 0 1 

Dependência 5 3 0 1  
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No exemplo, as ações com maiores motricidades são as A e C, com grau 3, e aquela 

com maior dependência é a A, com grau 5 (ou seja, A é tanto motriz, quanto depen-

dente, característica que será analisada adiante). A ação C tem dependência nula, ou 

seja, depende apenas de si mesma. 

5.1.2 CLASSIFICAÇÃO INDIRETA 

Na classificação indireta procura-se detectar a influência indireta de uma ação sobre 

outra. No exemplo, C não influencia B diretamente; mas como C influencia A fortemen-

te e A influencia B medianamente, C acabará por influenciar B; ou seja: C→B→A. Para 

se obter essas influências multiplica-se a matriz estrutural por ela mesma. Após certo 

número de multiplicações se chegará a alguma estabilidade dos resultados relativos, 

em termos de motricidade e, portanto, de dependência indireta. 

A matriz abaixo é resultado do produto da matriz estrutural por ela mesma duas vezes 

(ou é a terceira potência da matriz estrutural). Os valores percentuais referem-se à 

relação de motricidade ou dependência de um Programa ante a soma das motricidades 

ou dependências de todas as ações. Nela verifica-se que existe uma influência indireta 

entre C e B, da ordem relativa de 3.  

 
A B C D Motricidade % 

A 2 8 0 4 14 31% 

B 8 2 0 0 10 22% 

C 12 3 0 0 15 33% 

D 0 4 0 2 6 13% 

Dependência 22 17 0 6 
  

% 49% 38% 0% 13% 
  

 

Isto permitiria concluir que as ações com maiores e menores motricidades são C e D, 

respectivamente; e as com maiores e menores dependências são A e C, respectivamente.  

Em teoria, a cada produto da matriz por si mesma, são obtidas as influências com 

graus mais distantes. Ou seja, no primeiro produto seria considerada a influência de 

uma ação em outra, via intermediação de uma terceira; no segundo produto, via a 

intermediação de duas ações, e assim por diante. Normalmente a partir do 3º ou 4º 

produtos as hierarquias (ou seja, a ordem com que aparecem a motricidade e a de-

pendência) são estabilizadas. Esse pode ser um critério de parada dos produtos: quan-

do a hierarquia não mais for alterada. 
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5.1.3 RESULTADO DAS ANÁLISES 

Os resultados, embora obtidos por operações matemáticas, não são matemáticos. In-

teressa a ordem de grandeza, e a classificação final relativa das influências (ou motri-

cidades) e dependência entre as ações propostas; e também interessam os diversos 

aspectos revelados pelas diferentes classificações.  

Um gráfico que permite análises relevantes é o que se apresenta na Figura 5.1. Ele 

relaciona as ações em termos do grau de dependência e de motricidade. Em função da 

localização no gráfico, algo pode ser diagnosticado com relação a dada ação, com base 

na sua importância sistêmica, ou seja, na interação com as demais ações. 

1. Na parte superior esquerda se localizam as ações Estruturantes, fortemente 

motrizes e pouco dependentes, que determinam o funcionamento do sistema. 

Caso algumas poucas ações devam ser implementadas, ou se a questão é so-

bre quais devem ser inicialmente implementadas, elas podem ser uma boa es-

colha, sob a ótica do sistema e não individualmente. Elas podem ser hierarqui-

zadas pelo valor da soma das linhas da Matriz Estrutural. A ação C do exemplo 

tem esta característica. 

2. Na zona superior direita encontram-se as ações Estratégicas por terem grande 

motricidade (influência) e serem muito dependentes. Elas têm potencial de per-

turbar o funcionamento normal do sistema, devido às suas naturezas instáveis, 

pois têm muita influência, mas podem ser de difícil controle, por serem muito 

influenciáveis pelas demais ações. Por isto, são ações sobre as quais há que se 

adotar cautelas redobradas para que saiam conforme planejado, em conjunto 

com aquelas que os influenciam positivamente, ou os reforçam. Elas poderão 

ser as ações a serem implementadas em uma segunda fase, após as ações Es-

truturantes, sempre se adotando uma visão sistêmica. Elas podem ser hierar-

quizadas pela soma das linhas e das colunas da Matriz Estrutural. No exemplo, 

a ação A é aquela que apresenta essa característica com maior destaque. 

3. No centro se situam as ações Reguladoras, que contribuem ao funcionamento 

normal do sistema, por serem medianamente motrizes e dependentes. Seriam 

a terceira opção sistêmica de implantação. A ação D do exemplo apresenta esta 

característica. 
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4. Abaixo e à direita se reúnem as ações Indicadoras que mostram os resultados 

de funcionamento do sistema, por serem pouco influentes e muito dependen-

tes. Do ponto de vista sistêmico, deveriam ser aquelas a serem implementados 

mais adiante, quando se deseja avaliar os resultados gerais do plano implemen-

tado, do qual faz parte o conjunto de ações. 

5. Na zona próxima à origem estão as ações Autônomas, que pouco influem e que 

são pouco dependentes. Não são partes determinantes do futuro do sistema e 

devem ser implementadas apenas se qualidades próprias assim indicarem. 

ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS

AUTÔNOMAS INDICADORAS

REGULADORAS

A

B

C

D

DEPENDÊNCIA

IN
FL

U
ÊN

C
IA

/M
O

TR
IC

ID
A

D
E

 
Figura 5.1 – Classificação das ações 

5.2 Aplicação – Visão da Equipe da Consultora 

A aplicação desta metodologia sobre as ações propostas foi realizada pelo preenchi-

mento da Matriz Estrutural pela equipe da Consultora contratada para a elaboração do 

plano. Para processar a Matriz Estrutural utilizou-se o programa computacional 
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Micmac, disponibilizado pelo Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et 

Organisation – LIPSOR, encontrado em http://www.3ie.org/lipsor. 

O Quadro 5.1 apresenta as notações que foram adotadas para cada ação (rótulo cur-

to). O Quadro 5.2 apresenta a Matriz de Influência Diretas resultante.  

Quadro 5.1 – Notação adotada 

N° Rótulo longo 
Rótulo 
curto 

Descrição 

1 A1 Estruturas A1 Medidas estruturais para aumento de disponibilidade hí-
drica 

2 A2 Eficiência A2 Alcance gradual de níveis de eficiência no uso da água 

3 B1 Boas práticas  B1 Estímulos a boas práticas agropecuárias 

4 B2 Recuperação 
APP 

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

5 C1 Outorga lança-
mentos 

C1 Outorga de lançamento de efluentes no meio hídrico 

6 C2 Poluição urbana C2 Gerenciamento da poluição urbana 

7 C3 Poluição rural C3 Controle da poluição difusa de origem rural 

8 C4 Poluição mine-
rária 

C4 Controle da poluição minerária 

9 D1 Controle cheias D1 Intervenções visando a mitigação dos impactos de exces-
sos hídricos 

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

11 E2 Agência de Ba-
cia 

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

12 E3 Cobrança uso 
de água 

E3 Cobrança pelo uso da água 

13 T1 Sistema de In-
formações 

T1 Sistema de Informação e Rede de Monitoramento de Re-
cursos Hídricos e de Alerta de Cheias 

14 T2 Educação Ambi-
ental 

T2 Educação Ambiental 

15 T3 Comunicação 
Social 

T3 Comunicação Social 

16 T4 Capacitação 
rural 

T4 Capacitação no meio rural voltado à adoção de boas práti-
cas de conservação de solo e água 

 
  

http://www.3ie.org/lipsor/download/telechargement_uk.php?code=uu6Ck9Ba4cYjK7USesV5&email=edulanna@gmail.com
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Quadro 5.2 – Matriz de Influências Diretas na visão dos consultores envolvi-
dos na elaboração do plano 

  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

  

A
1
 

A
2
 

B
1
 

B
2
 

C
1
 

C
2
 

C
3
 

C
4
 

D
1
 

E
1
 

E
2
 

E
3
 

T
1
 

T
2
 

T
3
 

T
4
 

1 A1 Estruturas 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

2 A2 Eficiência 2 0 2 0 3 2 3 3 1 0 0 3 3 3 0 0 

3 B1 Boas práticas 0 0 0 3 0 2 3 2 0 1 0 0 2 0 1 0 

4 B2 Recuperação APP 0 0 2 0 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 C1 Outorga lançamentos 0 0 2 0 0 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 

6 C2 Poluição urbana 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 C3 Poluição rural 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 C4 Poluição minerária 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 D1 Controle cheias 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 E1 SIGEOR 0 2 2 3 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 

11 E2 Agência de Bacia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

12 E3 Cobrança uso de água 0 3 2 2 2 1 0 0 0 2 3 0 2 2 3 1 

13 T1 Sistema de Informações 0 2 3 2 0 2 3 1 0 3 0 3 0 1 3 3 

14 T2 Educação Ambiental 0 3 2 2 2 1 3 1 0 2 1 0 2 0 2 3 

15 T3 Comunicação Social 0 1 2 2 1 2 3 1 1 3 1 0 2 1 0 3 

16 T4 Capacitação rural 0 2 2 2 1 0 2 0 2 2 0 0 2 1 3 0 

Nota: esta matriz apresenta as influências diretas das ações das linhas sobre as ações das colu-
nas. A matriz é quadrada: as ações que aparecem nas linhas são as mesmas das colunas. Por-
tanto, a diagonal que mediria a influência de uma ação nela mesma tem zeros. Os valores de 
influência são estabelecidos como: 0 - nenhuma influência; 1 – pouca influência; 2 – média 
influência; 3 – grande influência. Os valores que estão lançados na matriz foram estabelecidos 
pela equipe técnica da consultora contratada para elaboração do plano, em função das avalia-
ções realizadas ao longo da sua elaboração. Trata-se, portanto, de uma visão técnica sobre as 
influências existentes. 

A Figura 5.2 e Figura 5.3 mostram os mapas de Efeitos (Influência/Dependência) 

Diretos e de Efeitos (Influência/Dependência) Indiretos das ações. No primeiro caso, 

como foi explicado previamente, anotam-se apenas as influências diretas que cada 

ação tem sobre as demais. No segundo caso são incluídas as influências indiretas em 

que uma ação tem sobre uma terceira por intermédio de sua influência em uma ação 

intermediária que as conecta. Portanto, este último mostra uma situação mais real da 

dinâmica a ser estabelecida pelo plano de ações, em seu conjunto. 
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Figura 5.2 – Mapa de efeitos diretos dos Programas propostos, na visão dos consultores 
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Figura 5.3 – Mapa de efeitos indiretos dos Programas propostos, na visão dos consultores
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Existem algumas diferenças marcantes entre os dois mapas. O de efeitos indiretos reduz a 

dependência relativa de algumas ações com grande motricidade (parte superior dos mapas), 

tornando-as mais estruturantes. Inclusive, no mapa de Efeitos Indiretos não existe ação que 

possa ser considerada estratégica, apesar de que no de Efeitos Diretos a ação T1 – Sistema 

de Informações poderia ser considerada como tal. Isto faz de certa forma sentido pois um 

sistema de informações é dependente de dados, pois isto sua maior dependência, mas pode 

ser estruturado no início da implementação do plano sem maiores problemas pois nesta ação 

estão inseridos os programas que tratarão da geração de dados, como o da Rede de Monito-

ramento de Recursos Hídricos. 

O Mapa de Efeitos Indiretos permite a classificação sistêmica das ações como no Quadro 

5.3. As ações estruturantes são aquelas que deveriam ser implementadas logo no início da 

implementação do plano pois as demais dependem delas com diferentes intensidades, com 

exceção das ações autônomas, que podem ser implementadas a qualquer momento, por 

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

inexistência de ações com alta dependência e alta influência, que devem por isto ser imple-

mentadas com cautelas, devido a possível instabilidades que possam acarretar. As indicado-

ras e reguladoras têm em comum o fato de serem pouco influentes, mas dependentes, mais 

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

segunda fase, quando as estruturantes tiverem estabelecido condições ideais ao sucesso do 

plano de ações. 

Quadro 5.3 – Classificação sistêmica das ações 
Estruturantes Indicadoras Reguladoras Autônomas 

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

T2 – Educação Ambi-
ental 

B2 – Recuperação de 
APPs 

C1 – Outorga de lan-
çamentos 

D1 – Controle de 
cheias 

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

E2 – Agência de Bacia 

T3 – Comunicação 
Social 

B1 –Boas práticas 
  

T4 – Capacitação rural 
   

T1 – Sistema de In-
formações    

 

Os resultados apresentados devem ser considerados dentro da visão sistêmica que é valori-

zada na abordagem. O que se pretende com ela é estabelecer prioridades de implementação 
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das ações dentro da perspectiva de que se alcance a implementação plena do Plano de 

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

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

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

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

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

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

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

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

nâmicas econômicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gerenciamento da bacia, bem como orientá-los para as boas práticas de uso, controle e pro-

teção das águas, tendo relevância inegável. 

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

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

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

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

bana não permite esquecer a necessidade de contribuição do meio urbano. 

As ações reguladoras, que contribuem com a estabilidade do processo de implantação do 

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

Sistema de Gerenciamento que avaliará exatamente este resultado. As ações C1 - Outorga 
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de lançamentos e C4 – Controle da poluição minerária devem ser considerados também fato-

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

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

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

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

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

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

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

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

tamente influenciaram a sua classificação com autônoma por parte dos consultores.  
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6 CLASSIFICAÇÕES DAS AÇÕES 

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

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

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

e tendo por base as responsabilidades para as suas implementações. 

6.1 Classificação funcional das ações 

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

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

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

mais ações. O Quadro 6.1 apresenta os resultados desta classificação. Ela sugere que as 

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

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

camente o custeio de atividades humanas. 

Quadro 6.1 – Classificação funcional das ações 
Ação com maior 
precedência: apor-
ta informações pa-
ra o gerenciamento 
das demais 

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

Ações que requerem 
investimentos e exe-
cução a campo 

Ações de suporte à 
implementação do 
Plano de Ações 

T1 – Sistema de In-
formações 

T2 – Educação Ambiental A1 – Estruturas E1 – SIGEOR 

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

 

T4 – Capacitação rural 
B2 – Recuperação de 
APPs 

 
 

A2 – Alcance de Eficiência C2 – Poluição urbana 
 

 

C1 – Outorga de lançamen-
tos 

C3 –Poluição rural 

 
 

E3 – Cobrança C4 –Poluição minerária 
 

  
D1 – Controle de cheias 

 

6.2 Classificação temática-setorial 

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

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

se deve buscar recursos para implementação de cada ação. O Quadro 6.2 apresenta a clas-

sificação. 
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Por meio dela se pode propor a seguinte estratégia: 

1. As ações classificados na área de recursos hídricos, como afetos ao seu gerenciamen-

to, seriam aquelas prioritariamente sustentadas financeiramente pelos recursos dis-

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

atribuição específica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

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

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

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

rem negociados; 

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

seria destacada pelo Comitê para a busca de financiamento; 

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

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

deverá se articular com a área ambiental do estado, por meio da SEMA, e eventual-

mente recorrendo ao apoio da União, buscando a sustentabilidade financeira das su-

as implementações; em certos casos poderão ser disponibilizados recursos não ne-

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

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

cessário disponibilizar financiamento direto a algumas atividades vinculadas a pro-

gramas de maior interesse, como o de Educação Ambiental;  

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

aplicando-se as orientações anteriores aportadas à Área Ambiental; 

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

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

existentes de apoio ao setor; o comitê apoiará politicamente as iniciativas neste sen-

tido, chegando, até mesmo, a financiar a elaboração de projetos de maior interesse, 

e que necessitem deste tipo de apoio para serem viabilizados, a critério do comitê. 
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Quadro 6.2 – Vinculação temática e setorial dos programas propostos 
Área/Setor Ações 

Á
re

a
 d

e
 R

e
cu

rs
o
s 

H
íd

ri
co

s 

Gerenciamento 

Atribuições específicas da 
SEMA 

Atribuições comparti-
lhadas CBH e SEMA 

Atribuições comparti-
lhadas CBH e setor 

agrícola (extensão ru-
ral) 

T1 – Sistema de Informa-
ções 

T2 – Educação Am-
biental 

T4 – Capacitação rural 

A2 – Alcance de eficiência 

C1 – Outorga de lançamen-
tos T3 – Comunicação 

Social 
B1 – Estímulo a boas 

práticas agropecuárias C4 – Controle de poluição 
minerária 

E1 – Sistema de Gerencia-
mento 

E2 – Agência de 
Bacia 

C3 – Controle da polui-
ção rural 

E3 – Cobrança 

Obras e inter-
venções 

A1 – Medidas para aumento de disponibilidade 

Área Ambiental B2 – Recuperação de APPs 

Área de Defesa Civil D1 – Controle de cheias 

Setor Saneamento C2 – Poluição urbana 
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7 PLANO DE INVESTIMENTOS 

Nas ações desenvolvidas nos capítulos anteriores propõe-se a viabilizar a implementação do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, buscando mitigar os proble-

mas de recursos hídricos por meio do planejamento e a gerenciamento dos recursos hídricos. 

Estas ações são importantes para dar à bacia condições de se desenvolver de forma susten-

tável, buscando um aprimoramento dos instrumentos das políticas ambientais e de recursos 

hídricos. Para isso, é necessário encontrar meio financeiros de realiza-lo.  

A Cobrança pelo Uso da Água é uma importante fonte de arrecadação de recursos. O Plano 

Nacional de Recursos Hídricos - PNRH já destaca que “a cobrança, além de constituir uma 

fonte de financiamento do sistema e ter um caráter educativo, faz parte de instrumentos 

econômicos a serem implementados para, junto aos instrumentos normativos, levar as ativi-

dades produtivas e o saneamento urbano a se desenvolverem e adotar técnicas adequadas 

de uso, reuso de água e tratamento de lançamentos de rejeitos”.   

Contudo, os valores arrecadados, em geral, não satisfazem todas as necessidades dos pro-

gramas de ação da bacia e, neste caso, a busca por recursos orçamentários do Estado e da 

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

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

Este capítulo trata-se, portanto, de um plano de investimentos, ou seja, a Engenharia Finan-

ceira do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, que apresentará as 

fontes de financiamento para as ações propostas. Para apresentação deste plano de investi-

mentos, o documento foi dividido nas seguintes seções: 

1. Correspondente à esta introdução; 

2. Onde são apresentadas as fontes de pesquisa e a metodologia utilizada; 

3. Onde são apresentadas as fontes de financiamento, divididas entre os itens fontes de 

financiamento governamental, fontes de financiamento privadas e ONG’s, e fontes de 

financiamento internacionais; também são apresentadas as fontes de financiamento 

relacionadas às ações propostas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Camaquã; 
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4. Considerações finais, em que se explicita um maior detalhamento das fontes de fi-

nanciamento apresentadas previamente, inclusive com a orientação para a captação 

dos recursos. 

7.1 Documentação consultada e metodologia 

Para a elaboração do trabalho foram pesquisados os fundos para o meio ambiente e recur-

sos hídricos concebidos por diferentes instituições.  

Foram pesquisados recursos do governo do Estado do Rio Grande do Sul, identificando no Plano 

Plurianual (2016-2019), Lei nº 14.755/2015, e no Orçamento, Lei nº 14.795/2015, fontes volta-

das ao meio ambiente, principalmente àqueles que focam em saneamento e recursos hídricos. 

Também foi pesquisado o orçamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FRH-RS), criado 

pela Lei nº 8.850/89  

Do governo federal também foram buscados os recursos do Plano Plurianual (2016-2019), Lei nº 

13.249/2016, e do Orçamento (2016), Lei nº 13.255/2016. Nestes, foram encontrados Progra-

mas relacionados à gestão de riscos e desastres, saneamento básico, recursos hídricos, entre 

outros. 

Ademais destes, foram identificadas outras fontes complementares, referentes à fundos e linhas 

de financiamento nacionais e o financiamento privado de bancos e organizações. A existência 

destas fontes serve como suplemento aos recursos governamentais e da Cobrança, pois para a 

captação destas, é necessária a elaboração de um projeto e a aprovação do mesmo junto a ins-

tituição, o que a torna uma fonte não segura de obtenção de recursos. Para estas fontes com-

plementares, foi realizada uma pesquisa na internet com as palavras chave “fundos” e “meio 

Ambiente”, além da consulta a outros planos já elaborados, que também tiveram a mesma ne-

cessidade de elaborar um plano de engenharia financeira.  

Além das fontes nacionais citadas, ainda há as fontes internacionais que podem ser utilizadas 

para implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Camaquã. A Global Environment 

Facility (GEF), ou Fundo Global para o Meio Ambiente, é uma organização que busca ser catali-

zadora em ações que promovam o desenvolvimento sustentável. As agências deste fundo bus-

cam ajudar países em desenvolvimento e países com economias em transição, além de ONG’s, 

no desenvolvimento, implementação e gestão de projetos que visem à sustentabilidade. 

As fontes internacionais foram obtidas a partir da pesquisa no site do GEF e de outros sites que 

referenciavam à environmental funds. 
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7.2 Fontes de financiamento  

Como descrito no capítulo anterior, foram identificados os órgãos do governo federal e do 

Estado do Rio Grande do Sul que possuem recursos financeiros voltados para ações ambien-

tais e de recursos hídricos e as demais instituições que também se configuram como agentes 

que podem financiar das ações propostas neste Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Ca-

maquã. Por serem muitas, neste capítulo serão apenas apresentadas estas fontes (Quadro 

7.1). No Anexo 4 serão detalhadas estas fontes, apresentando também os contatos e, quan-

do possível, a forma de captação destes recursos. 

Quadro 7.1 – Fontes de Financiamento das Ações propostas no Plano   

FONTES DE FINANCIAMENTO SIGLA 

  

 
Governo Federal 

1   Ministério do Meio Ambiente MMA 

2   Ministério da Integração Nacional INTEGRAÇÃO 

3   Ministério das Cidades CIDADES  

4   Ministério da Saúde SAÚDE  

5   Fundação Nacional da Saúde FUNASA 

6   Agência Nacional de Águas  ANA  

 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

7   Secretaria de Meio Ambiente SEMA 

8   Secretaria de Obras Públicas SOP 

9   Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação SOSH 

10   Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo SDRPC-RGS 

11   Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social STDS-RGS 

12   Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação SAPI-RGS 

13   Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos SRD 

   

 
Fundos e Linhas de Financiamento 

14   Fundo Brasileiro para a Biodiversidade  FUNBIO 

15   Fundo de Inovação em Meio Ambiente INSEED_FIMA  

16   Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES 

  

 
Financiamento privado 

    Bancos  

17   Banco do Brasil BB 

18  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. BANRISUL 

19   Banco do Nordeste  BNE 

    Bancos  

20   Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE 
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FONTES DE FINANCIAMENTO SIGLA 

21  Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul BADESUL 

22   Banco Santander SANTANDER 

23   Bradesco BRADESCO 

24   Caixa Econômica Federal CAIXA 

25   CITIBANK CITI 

26   Hong Kong and Shanghai Banking Corporation HSBC 

27   Itaú Unibanco Holding S.A. ITAU 

    Organizações 

28  Financiadora de Estudos e Projetos FINEP 

29   Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza BOTICÁRIO 

30   Fundação SOS Mata Atlântica SOS-MA 

31   Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CT-HIDRO 

32   Grupo Queiroz Galvão GRUPO_QG 

    Organizações 

33   Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS 

  
  

Financiamento Internacional 

34   Banco Asiático de Desenvolvimento  BAsD 

35   Banco Africano de Desenvolvimento  BAfD 

36   Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura FAO 

37   Banco Interamericano de Desenvolvimento BID 

38   Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola IFAD 

39   Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas PNUD 

40   Fundação Internacional de Conservação CI 

41   Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF 

42   Banco Mundial WB 

43   Ministério da Proteção Ambiental da China FECO 

44   União Internacional para a Conservação da Natureza IUCN 

45   World Wildlife Fund WWF-US 

46   Africa Finance Corporation AFC 

47   Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW 

48   Agence Française de Développement AFD 

49   European Investment Bank EIB 

50   Crédit Agricole Corporate and Investment Bank CA-CIB 

51   Agence Canadienne de Développement International ACDI 

52   European Bank for Reconstruction and Development EBRD 

53   Deutsche Bank AktienGesellschaft DEUTSCHE 

54   Austrian Development Agency ADA 

55   International Development Finance Club IDFC 

56   Japan International Cooperation Agency JICA 

57   HSBC Holdings plc and its subsidiaries HSBC-US 

58   Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID 
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FONTES DE FINANCIAMENTO SIGLA 

59   International Finance Corporation IFC 

60   Water Partnership Program WPP 

61   Agência de Conservação e Recuperação Ambiental ERCA 

62   OIKOCREDIT OIKO 

63   The Overbrook Foundation OBF 

64   Tinker Foundation Incorporated TINKER 

65   Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PNUMA 

66   Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial UNIDO 

 

7.3 Financiamento do plano 

Nas ações apresentadas, além das suas descrições, estão as estimativas de custos. Como 

nesta seção será proposta a engenharia financeira do Plano, é importante que sejam conhe-

cidas as necessidades financeiras de cada ação e como estas serão distribuídas no tempo. 

Assim, o Quadro 7.2 apresenta uma compilação dos custos provisionados ao longo do hori-

zonte de planejamento deste Plano, que é de 20 anos, considerando que ele já seja imple-

mentado a partir de 2017. 

A partir da sistematização das fontes de financiamento existentes para ações de sustentabili-

dade e conservação dos recursos hídricos, podemos relacionar estas com as ações previstos 

para o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Camaquã detalhadas no RT-6. Do Quadro 

7.3 ao Quadro 7.4 são apresentadas estas interações. 
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Quadro 7.2 – Ações: Cronograma Financeiro 

PROGRAMAS / AÇÕES 
TOTAL 

 (R$  x  1.000) 

AÇÃO A1 MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 26.074 

AÇÃO A2 

ALCANCE GRADUAL DE NÍVEIS DE EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA 673,33  

1 CADASTRO DE USUÁRIOS 168,04 

2 OUTORGA DE DIREITOS DE USO VINCULADA AO ALCANCE GRADUAL DE ÍNDICES DE EFICIÊNCIA 0 

3 PROGRAMA DE ESTÍMULO USO EFICIENTE DA ÁGUA NA IRRIGAÇÃO DO ARROZ 1.520 

AÇÃO B1 

ESTÍMULOS A BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS 360 

1 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA 320 

2 MECANISMOS DE ADESÃO VOLUNTÁRIA: SELO AZUL DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA – MAV 40 

AÇÃO B2 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PARA OS RECURSOS HÍDRICOS 1.122 

AÇÃO C1 OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO MEIO HÍDRICO – OLP 300 

AÇÃO C2 

GERENCIAMENTO DA POLUIÇÃO URBANA 152.857,06 

1 ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 1.278,30 

2 TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA ATINGIMENTO DAS METAS DE ENQUADRAMENTO 151.578,76 

AÇÃO C3 CONTROLE DA POLUIÇÃO DIFUSA DE ORIGEM RURAL - 

AÇÃO C4 AÇÃO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO MINERÁRIA 0 

AÇÃO D1 

INTERVENÇÕES VISANDO A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DE EXCESSOS HÍDRICOS 3.727,15 

1 PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 842.66 

2 PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DO ARROIO DURO 747,03 

3 
PROGRAMA DE DESATIVAÇÃO E SEGURANÇA DA BARRAGEM DO ARROIO JOÃO DIAS E BARRAGEM DE REJEITOS DE 
MINAS DO CAMAQUÃ 

1.594,32 

4 PROGRAMA DE ZONEAMENTO DE ÁREAS INUNDÁVEIS NA BACIA DO CAMAQUÃ 543,16 

AÇÃO E1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO ORIENTADO A RESULTADOS: SIGEOR 365 

AÇÃO E2 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CÔMITE DA BACIA DO CAMAQUÃ: AGÊNCIA DE BACIA Entre 900 e 1.400 

AÇÃO T1 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E REDE DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E DE ALERTA DE CHEIAS 10.184,66  

1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES 0 

2 REDE DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 15.268,73 

3 REDE DE ALERTA DE CHEIAS 900 

AÇÃO T2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2.400,00 

AÇÃO T3 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.800,00 

AÇÃO T4 CAPACITAÇÃO NO MEIO RURAL VOLTADA À ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA 481,86 
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Quadro 7.3 – Programas de Ação e possíveis fontes de financiamento do Estado do Rio Grande do Sul 

AÇÕES PROPOSTAS PARA 
O PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO ESTADUAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016  PROGRAMA  

PPA 2016 - 
2019 

R$ R$ 

A1 
Medidas estruturais para 
aumento de disponibili-
dade hídrica 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

PERFURAÇÃO DE POÇOS 6.429.600,00 
 PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

1.720.353.916,00 

SECRETARIA DE OBRAS, SANE-
AMENTO E HABITAÇÃO 

PERFURAÇÃO DE POÇOS 6.429.600,00 
 PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

1.720.353.916,00 

SECRETARIA DO TRABALHO E 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

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

863.089,00 

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

7.854.568,00 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

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

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

50.639.729,00 

A2 
Alcance Gradual de Níveis 
de Eficiência no Uso da 
Água 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
PLANOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS AMBIENTAIS 

600.000,00 
 SUSTENTABILIDADE E 
GESTÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA 

285.132.617,00 

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

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE 
RISCOS 

2.000.000,00 
 SUSTENTABILIDADE E 
GESTÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA 

285.132.617,00 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

CORREÇÃO DO SOLO 
SEM PREVI-
SÃO PARA 
2016 

 DESENVOLVIMENTO 
DAS CADEIAS PRODU-
TIVAS AGROPECUÁRIAS 

224.908.856,00 

C1 
Outorga de lançamento 
de efluentes no meio 
hídrico 

SECRETARIA DE OBRAS, SANE-
AMENTO E HABITAÇÃO 

SANEAMENTO PARA 
PEQUENAS COMUNIDA-
DES 

11.677.697,00 
 PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

1.720.353.916,00 

C2 
Gerenciamento da polui-
ção urbana 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

ELABORAÇÃO DE ESTU-
DOS E PROJETOS DE 
SANEAMENTO 

3.377.877,00 
PROGRAMA ESTADUAL 
DE SANEAMENTO 

720.353.916,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA 
O PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO ESTADUAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016  PROGRAMA  

PPA 2016 - 
2019 

R$ R$ 

C3 
Controle da poluição difu-
sa de origem rural 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

INSPEÇÃO DE PRODU-
TOS DE ORIGEM VEGE-

TAL - FUNDOVITIS 
500.000,00 

 DEFESA AGROPECUÁ-
RIA ESTADUAL  

150.854.330,00 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
RECURSOS HÍDRICOS 

APOIO A AMPLIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA RU-

RAL 
5.945.264,00 

 APOIO E DESENVOLVI-
MENTO DA INFRAES-

TRUTURA RURAL  
78.734.865,00 

SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO RURAL, PESCA E COO-

PERATIVISMO 

APOIO A AMPLIAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA RU-

RAL 
9.061.368,40     

D1 
Intervenções visando a 
mitigação dos impactos 
de excessos hídricos 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

DIQUES DE CONTENÇÃO 
DE ÁGUA E COMPENSA-

ÇÕES AMBIENTAIS 
150.000,00 

 PROGRAMA ESTADUAL 
DE IRRIGAÇÃO E USOS 
MÚLTIPLOS DA ÁGUA  

50.639.729,00 

T4 

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

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

FORTALECIMENTO DOS 
SISTEMAS LOCAIS E 
REGIONAIS DE ABASTE-
CIMENTO 

8.623.588,00 
FOMENTO AO DESEN-
VOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL  

558.938.469,00 

OBSERVAÇÃO: Para as ações B1, C4, E1, E2, E3, T1, T2 e T3 não foram identificadas linhas de financiamento no Orçamento 2016 do Governo do Esta-
do do Rio Grande do Sul. Para os próximos exercícios é necessário acompanhamento para verificação da possibilidade de inserção destas ações no 
orçamento estadual. 
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Quadro 7.4 – Programas de Ação e possíveis fontes de financiamento do Governo Federal 

AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

A1 
Medidas estruturais para 

aumento de disponibilidade 
hídrica. 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTU-
RAS HÍDRICAS PARA OFERTA DE 

ÁGUA 
53.701.817,00 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA HÍDRICA 

10.000.000,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

A2 
Alcance Gradual de Níveis 
de Eficiência no Uso da 
Água 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAES-
TRUTURA HÍDRICA 

15.148.329,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

B2 
Recuperação e proteção de 
áreas de interesse para os 

recursos hídricos 

MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE 

RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS 

402.537,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS 

7.003.635,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

C1 
Outorga de lançamento de 
efluentes no meio hídrico. 

MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE 

GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

21.562.935,00 
QUALIDADE 
AMBIENTAL 

513.044.000,00 

C2 

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

proteção de poços. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SIS-
TEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE 

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

OU REGIÕES INTEGRADAS DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RI-

DE) 

521.218,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

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

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

DICIONAIS (REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS) 

750.000,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 

MINISTÉRIO DAS CIDA-
DES 

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

NO NACIONAIS E REGIONAIS DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

1.140.850,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 

MINISTÉRIO DAS CIDA-
DES 

APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS E 
PROJETOS DE SANEAMENTO EM 

MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO SU-
PERIOR A 50 MIL HABITANTES OU 

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

30.518.429,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 

C3 

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

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

são do solo. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE - FUNASA 

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

MANO PARA PREVENÇÃO E CONTRO-
LE DE DOENÇAS E AGRAVOS 

6.420.800,00 
SANEAMENTO 

BÁSICO 
39.273.252.000,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

D1 
Intervenções visando a 

mitigação dos impactos de 
excessos hídricos 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

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

AMORTECIMENTO DE CHEIAS E 
INUNDAÇÕES E PARA CONTENÇÃO 

DE EROSÕES MARINHAS E FLUVIAIS 

21.255.044,00 
GESTÃO DE 
RISCOS E DE 
DESASTRES 

4.180.826.000,00 

MINISTÉRIO DAS CIDA-
DES 

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

TOS RECORRENTES DE INUNDAÇÕES 
E ALAGAMENTOS 

31.077.128,00 
GESTÃO DE 
RISCOS E DE 
DESASTRES 

4.180.826.000,00 

MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL 

REABILITAÇÃO DE BARRAGENS E DE 
OUTRAS INFRAESTRUTURAS HÍDRI-

CAS 
90.772.257,00 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

E1 

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

dos. 

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

INOVAÇÃO 

FOMENTO A PROJETOS INSTITUCI-
ONAIS PARA PESQUISA NO SETOR 

DE RECURSOS HÍDRICOS - CT-
HIDRO 

218.798,00 
CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO 

92.502.648.000,00 

E2 

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

Bacia. 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
ÁGUAS - ANA 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NA-
CIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

175.500.589,00 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

21.366.497.000,00 

T2 Educação Ambiental. 
MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE 

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

BIENTAL 
262.400,00 

CONSERVA-
ÇÃO E USO 
SUSTENTÁ-
VEL DA BIO-

DIVERSIDADE 

2.944.856.000,00 
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AÇÕES PROPOSTAS PARA O 
PLANO DO CAMAQUÃ 

GOVERNO FEDERAL 

ORGÃO AÇÃO 

ORÇAMENTO 
2016 PROGRAMA 

PPA 2016 - 2019 

R$ R$ 

T4 

Capacitação no meio rural 
voltado à adoção de boas 

práticas de conservação de 
solo e água. 

RECURSOS SOB A SUPER-
VISÃO DA SECRETARIA 

DO TESOURO NACIONAL - 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

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

366.000.000,00 

FORTALECI-
MENTO E 

DINAMIZA-
ÇÃO DA 

AGRICULTU-
RA FAMILIAR 

132.503.412.000,0
0 

RECURSOS SOB A SUPER-
VISÃO DA SECRETARIA 

DO TESOURO NACIONAL - 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

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

5.741.071.000,00 

FORTALECI-
MENTO E 

DINAMIZA-
ÇÃO DA 

AGRICULTU-
RA FAMILIAR 

132.503.412.000,0
0 

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



  

RT6 – Plano de Ações 
 

476 

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

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

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

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

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

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

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

ser captados recursos de mão de obra e/ou tecnologia para as ações. Como descrito na me-

todologia desta seção, estas fontes foram encontradas através de uma ampla pesquisa na 

internet, sendo utilizados alguns manuais já elaborados sobre fontes de captação de recur-

sos e também busca através de bancos nacionais e demais instituições devidamente reco-

nhecidas como apoiadoras de causas ambientais. Ao total, foram encontradas 53 fontes 

complementares, que estão melhor detalhadas no Anexo 4 deste relatório, incluindo uma 

explicação de como captar os recursos para estas fontes e/ou o contato da referida organi-

zação.  

No Quadro 7.5 são apresentadas as ações e as fontes complementares de financiamento 

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

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

Quadro 7.5 – Fontes de Financiamento Complementares 

AÇÃO 
FONTES PRIVA-

DAS 
FONTES INTERNACIONAIS 

A1 
Medidas estruturais para aumen-
to de disponibilidade hídrica. 

BRDE; CEF; FINEP; 
ITAÚ; PETROBRÁS. 

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

A2 
Alcance Gradual de Níveis de 
Eficiência no Uso da Água 

FINEP. WPP. 

B1 

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

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

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

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

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

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

DAS 
FONTES INTERNACIONAIS 

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

FINEP. WPP. 

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

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

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

C3 

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

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

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

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

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

D1 
Intervenções visando a mitiga-
ção dos impactos de excessos 
hídricos 

BRDE; CAIXA; FI-
NEP. 

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

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

BRDE; FINEP. WB; EIB; WPP. 

E2 

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

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

E3 Cobrança pelo uso da água.   WPP. 

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

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

T2 Educação Ambiental. 

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

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

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

  

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

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

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

7.4 Considerações finais 

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

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

plementando os recursos que poderão advir da Cobrança pelo Uso da Água, importante ins-
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trumento de gestão. As fontes complementares, correspondentes a instituições financeiras, 

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

tantes para dar um estímulo às ações planejadas. 

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

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

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

rão fundamentais para o sucesso deste Plano, bem como a implementação da Cobrança, 

importante instrumento de gestão, para que seja possível arrecadar valores suficientes para 

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

No Anexo 4 serão detalhados as informações e características dos principais fundos, bem 

como, quando possível, serão indicados os contatos para captação dos recursos. Ressalta-se 

que há uma variação anual referente aos valores. 

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

para financiamento de algumas ações 

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

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

aprovadas para a respectiva bacia, sendo vedada a formação de fundos sem que sua aplica-

ção esteja assegurada e destinada no Plano de Bacia Hidrográfica”. Isto determina que a 

cobrança tenha por base um rateio do custo das intervenções aprovadas pelo Plano da Bacia 

hidrográfica do Camaquã e que se entende devam ser financiadas pela cobrança pelo uso de 

água.  

No Quadro 6.2 foi apresentada uma proposta de vinculação temático-setorial de cada ação, 

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

pelo uso de água, conforme o recorte apresentado no Quadro 7.6. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reais anuais: 

PPUcap = 0,00000023975*0,030*X 

PPULanç= 0,00000023975*0,16*X 

Nesta situação é mantida a proporcionalidade que foi ajustada na bacia do rio Doce entre a 

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

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

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

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

7.6, juntamente com os impactos em duas categorias de usuários de água da bacia do Ca-

maquã, que promovem o maior uso de água e geram a maior arrecadação: a irrigação de 

arroz e o abastecimento público. 

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

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

dos serviços de abastecimento público também capta água sem corpo hídrico superficial en-

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

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

custo por m3 de água captada para o abastecimento público, valores que serão usados para 

avaliar o impacto da cobrança. 
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Quadro 7.6 – Custos das ações sob a governança do CBH Camaquã, com preços públicos unitários para arrecadação com cobrança 
e correspondentes impactos na irrigação de arroz e abastecimento público. 

Categoria Ação Programa 
Custo ano 

1 (R$) 

Preço público unitário - PPU Impacto da cobrança 

PPU captação 
(R$/m3) 

PPU lançamen-
to (R$/kgDBO) 

Irrigação 
(R$/ha) 

Abastecimento 
urbano 

(R$/m3) 

Compartilhadas 
CBH e SEMA/DRH 

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

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

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

Compartilhadas 
CBH e SEMA/DRH 

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

B1 – Estímulo a 
boas práticas agro-
pecuárias 

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

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

C3 – Controle da 
poluição rural 

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

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

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

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

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

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

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

*Valores fixados apenas como referência, pois estes programas deverão ser detalhados para que sejam avaliados seus custos. 
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A avaliação desses impactos teve como referências informações da literatura. Sobre os principais 

usuários de água da bacia hidrográfica do Camaquã, a irrigação do arroz tem custos médios de 

produção de cada safra avaliados pelo Instituto Riograndense do Arroz. E o abastecimento públi-

co de água tem valores publicados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento -

SNIS.  

O último levantamento sobre custos de produção médio ponderado do arroz irrigado no Rio 

Grande do Sul, referente à safra do verão 2015/20168, indica custos variáveis (de custeio) de R$ 

5.521,42/ha, custos fixos (depreciação e amortização) de R$ 1.193,92/ha e custo total de R$ 

6.715,34/ha.  

O SNIS apresentou índices que podem ser usados para avaliação do impacto da cobrança para 

as cidades localizadas dentro da bacia hidrográfica do Camaquã, todas operadas pela CORSAN, 

que são apresentados no Quadro 7.7. 

Quadro 7.7 – Índices para avaliação do impacto da cobrança pelo uso de água nas 
empresas de abastecimento de água que prestam serviços às sedes municipais 
situadas dentro da bacia hidrográfica do Camaquã. 

Município 

Despesa total com os 
serviços por m³ fatu-

rado 

Tarifa média 
praticada 

Tarifa média 
de água 

Tarifa média 
de esgoto 

R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ 

Amaral Ferrador 9,12 6,9 6,9 0 

Arambaré 8,22 7,53 7,53 0 

Camaquã 7,6 6,18 6,18 0 

Cerro Grande do Sul 6,74 6,49 6,49 0 

Chuvisca 17,13 7,48 7,48 0 

Cristal 7,4 6,37 6,37 0 

Dom Feliciano 8,41 6,18 6,18 0 

Lavras do Sul 10,69 6,44 6,44 0 

Santana da Boa Vista 13,07 7,3 7,3 0 

São Lourenço do Sul 7,42 6,37 6,48 0 

Sentinela do Sul 11,43 6,46 6,46 0 

Tapes 6,09 6,25 6,28 2,23 

Turuçu #N/A #N/A #N/A #N/A 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2014. 

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

visando promover a arrecadação de recursos para implantação das ações listadas, é insignifican-

                                            

 

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

http://www.irga.rs.gov.br/upload/20160330124329custo_de_producao_irga__2_.pdf
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te, seja em relação ao custeio do arroz irrigado, seja em relação às tarifas praticadas pela em-

presa concessionária dos serviços de abastecimento público. Neste último caso, um senão: com 

exceção do município de Tapes, em todos os demais os serviços eram deficitários em 2014, com 

as despesas médias por metro cúbico de água faturado inferiores às tarifas médias. Portanto, 

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

seria necessário se permitir que a cobrança pelo uso da água fosse integralmente repassada ao 

usuário final. 
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8 PROPOSTA ORGANIZACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS  

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

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

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

comendado que o comitê não considere a existência da Agência como fundamental para 

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

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

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

no que se refere aos aspectos administrativos.   

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

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

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

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

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

por parte dos usuários, pelo menos na fase inicial, que não se conhece os resultados que 

seriam obtidos com a existência desse ente.   
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9 PACTO DAS ÁGUAS 

Propõe-se como estratégia adicional de implementação de cada ação que sejam estabeleci-

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

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

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

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

ação.  

O que se apresenta neste capítulo seria uma proposta preliminar de organização do proces-

so, que deverá ser detalhada e aperfeiçoada considerando as possibilidades e interesses de 

cada participante. 

9.1 Objetivo do Pacto das Águas da Bacia Hidrográfica do Camaquã 

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

cionadas à esta bacia hidrográfica com uma visão estratégica sobre a gestão dos recursos 

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

de forma participativa, nos quais são identificados desafios e alternativas para solucioná-los. 

O objetivo desta fase a ser executada após a aprovação deste plano é estabelecer pactos 

institucionais e sociais para implementar as ações propostas, que visam garantir água em 

quantidade e qualidade para a atual e as futuras gerações. 

9.2 Fundamentos da construção do Pacto das Águas 

O Plano dos Recursos Hídricos do Camaquã se constitui numa visão de futuro e de planeja-

mento dos recursos hídricos nessa bacia hidrográfica, que teve os seguintes fundamentos 

para a sua construção: 

 o diálogo entre governantes e diferentes setores da sociedade, representados no CBH 

Camaquã e participantes das Consultas Públicas, como forma de construção de uma 

visão estratégica dos recursos hídricos, integrada e sustentável social, política e am-

bientalmente; 

 o respeito e o fortalecimento às instâncias de participação social, já existentes, espe-

cialmente a do CBH Camaquã, no processo de tomada de decisão sobre o uso, con-

trole e proteção das águas; 
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 a promoção do diálogo e a construção do consenso social sobre os objetivos e os ins-

trumentos para gestão da água; 

 a fundamentação técnica como ferramenta de explicitação de conflitos de interesses 

e a identificação de alternativas de soluções viáveis para a resolução dos problemas; 

 o reconhecimento de que o conjunto de instituições e entidades comprometidas com 

a gestão das águas nas bacias deve ser ampliado e articulado. 

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

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

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

Outras entidades e grupos de interesse poderão manifestar seus interesses em participar das 

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

liminar e não definitiva. 

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

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

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

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

pactuação em torno da implantação de cada uma das suas 16 ações. Esta divulgação deverá 

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

listas de correio normal e eletrônico. Os participantes das reuniões de mobilização, e das 

Consultas Públicas do Plano seriam alguns dos atores sociais a serem mobilizados para o 

pacto. 

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

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

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

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

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

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

único pacto, na medida em que se verifique serem os atores sociais responsáveis e interve-
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nientes idênticos, as possíveis fontes de financiamento as mesmas, entre outras possíveis 

similaridades e convergências.  

9.4 Fase 2 – Reuniões para nivelamento de conhecimento e definição de estraté-
gias para ação e para viabilização das ações 

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

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

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

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

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

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

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

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

considerando aquelas já propostas neste relatório (ver Anexo 4), sejam os recursos arreca-

dados com a cobrança pelo uso da água, e as fontes de financiamento privadas, municipais, 

estaduais, federais e multilaterais existentes. Com base neste mapeamento de alternativas 

de financiamento, serão definidas estratégias para busca de recursos, incluindo a elaboração 

de solicitações de financiamento. Deverão, neste caso, serem obtidos os editais e demais 

documentos que orientam a elaboração dos projetos de solicitação de financiamento, consi-

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

atendidas as exigências das agências de fomento que serão demandadas.  

Esta fase culminaria, portanto, na definição das fontes de financiamento a serem buscadas e 

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

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

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

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

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

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

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

be, tendo por base as normas especificas da(s) agência(s) de fomento, e tendo por referên-
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cia o detalhamento da ação apresentada neste relatório. As propostas de financiamento seri-

am apresentadas juntos às agências de fomento específicas, e suas tramitações seriam 

acompanhadas pela entidade responsável. Esta entidade se responsabilizaria também por 

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

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

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

por meio da divisão de responsabilidades referida.  

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

programa específico. 

9.6 Fase 4 – Reuniões para acompanhamento da implementação das ações 

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

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

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

das agências de fomento.  

9.7 Considerações adicionais: prazos e controles 

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

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

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

programa, o que depende do cronograma de cada agência de fomento. 

Para que o CBH Camaquã possa acompanhar passo a passo a implementação dos programas 

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

Plano Orientado a Resultados” esteja operacionalizado, e possa colecionar, sistematizar e 

divulgar as informações referentes a implementação de cada ação. 
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11 ANEXO 1 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS DO PLANO DE 

AÇÕES 

  



17/05/2016
(terça-feira)
14 horas

Local: Sindicato Rural 
de Encruzilhada do Sul

18/05/2016
(quarta-feira)

14 horas

Local: AUD 
em Camaquã

19/05/2016
(quinta-feira)

14 horas

Local: UNIPAMPA 
em Caçapava do Sul

PARTICIPE!

REUNIÕES PÚBLICAS: PLANO DE AÇÕES - PLANO DA BACIA DO CAMAQUÃ

Serão três reuniões, compareça!

Convidamos os membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Camaquã, moradores e demais 
atores sociais da bacia para participarem das reuniões em que serão apresentados, discutidos, complementados e 
aprimorados os programas de ação que serão propostos na fase final de elaboração do Plano de Recursos Hídricos 
desta bacia.

Estes programas de ação têm como objetivo superar os problemas de quantidade e de qualidade das águas da 
bacia, na situação corrente e no futuro, e que foram identificados nas fases de diagnóstico e de prognóstico deste 
plano, respectivamente, com participação da sociedade.

A implementação destes programas de ação tem como 
meta proporcionar o uso sustentável dos recursos hídri-
cos da bacia sendo assim de interesse tanto da socieda-
de presente, como de seus descendentes. Portanto, as 
reuniões se revestem de grande relevância para todos.
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12 ANEXO 2 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO 

DE AÇÕES 



CONSULTA PÚBLICA
PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ

PLANO DE AÇÕES

Local: AUD
Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro
BR 116, Km 400 Trevo de Acesso Sul | Camaquã−RS

Data: 5 de agosto
Horário: 14h
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13 ANEXO 3 – AGÊNCIA DE BACIA 

Uma das ações que são contempladas neste plano, a E2, diz respeito ao suporte técni-

co e administrativo ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã. Para elaboração des-

te programa haveria que ser definida a personalidade jurídica da Agência de Região 

Hidrográfica, que é o ente previsto para tal na Lei RS no. 10.350/94. Entretanto, sabe-

se da dificuldade do Estado em acatar esta legislação que estabelece para este ente a 

personalidade jurídica da Administração Indireta. Devido a este fato, foi realizado um 

estudo sobre estas questões de personalidade jurídica no Direito Administrativo Brasi-

leiro de forma a melhor avaliar as alternativas que haveria para a Agência no estado 

do Rio Grande do Sul. Com base neste estudo, a seguir apresentado, são apresentadas 

recomendações para a bacia hidrográfica do Camaquã e, mais essencial para prosse-

guimento do Plano de Ações, avaliados os de alternativas de Agência para suporte téc-

nico e administrativo de seu Comitê. 

Este texto, portanto, apresenta uma compilação das questões legais e institucionais 

relacionadas às Agência de Água ou de Bacia/Região Hidrográfica, de acordo com as 

nomenclaturas que têm sido adotadas no Brasil. Elas aqui serão simplesmente deno-

minadas como Agências. Respalda-se na legislação federal, devido à ausência ou insu-

ficiência de legislações em várias unidades federativas sobre o tema. E faz referência à 

legislação do Rio Grande do Sul no que se refere à matéria. 

Para melhor situar a matéria, inicia-se com a definição dos entes que compõem a or-

ganização administrativa brasileira. Nele se verifica quais alternativas para a personali-

dade jurídica da Agência. Em seguida realiza-se uma descrição cronológica da forma-

ção das Agências de águas de domínio federal, para entendimento das demandas exis-

tentes, das opções que foram consideradas e da alternativa adotada. Esta análise, que 

já apresenta a solução que foi adotada, a de Entidade Paraestatal, serve para contex-

tualizar o problema em sua aplicação na prática do gerenciamento de recursos hídri-

cos.  

Prossegue-se com uma breve análise da legislação do Rio Grande do Sul sobre a maté-

ria, a Lei RS 10.350/94 da Política Estadual de Recursos Hídricos que define a persona-

lidade jurídica das suas Agências como integrantes da Administração Indireta do esta-
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do, o que estabelece uma limitação às alternativas existentes e vai na contramão da 

solução encontrada no âmbito federal, de Entidade Paraestatal. 

Em um capítulo específico são consideradas as alternativas de personalidade jurídica 

das Agências, sejam eles integrantes da Administração Indireta do estado, ou tendo a 

natureza de Entidade Paraestatal. No capítulo que segue as alternativas são avaliadas, 

com sugestões sobre a possível evolução da personalidade jurídica, que seria imple-

mentada inicialmente como Entidade Paraestatal para depois ser migrada para um 

ente da Administração Indireta do estado. 

Finalmente, nos capítulos finais, são realizadas considerações sobre a situação do Rio 

Grande do Sul, onde se justifica a necessidade de ser alterado o dispositivo da Lei RS 

10.350/94 relativo à personalidade jurídica das suas Agências, e realizadas considera-

ções sobre uma possível Agência para a bacia hidrográfica do Camaquã. 

13.1 Organização administrativa brasileira 

Constam da organização administrativa brasileira três grupos:  

 O da administração direta, entes que pertencem ao conjunto de órgãos pú-

blicos que possuem as competências gerais; 

 O da administração indireta, entes criados com o fim específico de executar 

ações, obras e serviços de interesse público com maior autonomia: e 

 O das entidades paraestatais, de utilidade pública com personalidade jurídi-

ca de direito privado que colaboram com a Administração Pública, mas não são 

integrantes da Administração Direta ou Indireta. 

A Figura 13.1 ilustra esquematicamente as diferentes formas de organização. Entre 

estas alternativas deve-se encontrar a personalidade jurídica das Agências. O texto a 

seguir realiza uma revisão das alternativas que têm sido adotadas no âmbito das águas 

de domínio federal e que é são previstas para o âmbito das águas de domínio do Rio 

Grande do Sul. 

13.2 Legislação Federal sobre as Agências de Água 
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As Agências são integrantes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, nos termos do 

art. 33, V, da Lei Federal 9.433/97, da Política Nacional de Recursos Hídricos e, segun-

do essa norma, têm por finalidade exercer a função de secretaria executiva do(s) res-

pectivo(s) Comitês de Bacia Hidrográfica e funções técnicas de apoio à gestão na área 

de abrangência desses comitês. 

As suas criações serão autorizadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou 

pelos Comitês Estaduais de Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou mais 

Comitês de Bacia Hidrográfica (art. 42, § único), condicionada “à prévia existência 

do(s) respectivo Comitê(s) e à viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso 

dos recursos hídricos em sua área de atuação” (art. 43). Uma questão a colocar, e que 

será tratada mais adiante, consiste na viabilidade financeira propiciada pela cobrança 

(os recursos obtidos com a cobrança serão suficientes para sustentar a Agência?) 

Administração 
Direta

Administração 
Indireta

Entidades 
Paraestatais

Ministérios ou Secretarias e seus integrantes

União

Unidades 
Federativas 
(estados e 

Distrito 
Federal)

Municípios

Autarquias, Autarquias Especiais (Agências 
Reguladoras ou Executivas) e Consócios 

Públicos de Direito Público

Fundações Públicas

Empresas Públicas

Sociedades de Economia Mista

Serviços Sociais Autônomos

Organizações Sociais (OS) e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)

 
Figura 13.1 – Entidades que constam da organização administrativa brasilei-

ra 

As competências das Agências de Água definidas no art. 44 da Lei no 9.433/97 podem 

ser agrupadas de acordo com suas características em: técnicas (gestão), administrati-

vas e de efetivação da cobrança. O Quadro 13.1 lista as competências atribuídas pela 

Lei no 9.433/97. 
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A Lei no 9.433/97 não estabeleceu um modelo jurídico para a Agência de Águas. Mas 

tendo em vista a competência para efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

mediante delegação do outorgante, entende-se que a mesma não poderá constituir 

uma entidade de direito privado, à medida que os recursos decorrentes da cobrança 

são de natureza pública e, portanto, só um ente público é competente para arrecadá-

lo. Uma entidade de direito privado não pode arrecadar, em seu nome, os recursos da 

cobrança, pela razão apontada. Poderia, simplesmente, participar do processo de arre-

cadação, por exemplo, emitindo e enviando boletos de cobrança. 

No que se refere às demais competências, não há restrição para o seu exercício por 

pessoa jurídica de direito privado. 

Quadro 13.1 – Competências de uma Agência de Águas 

C
o
m

p
e
tê

n
ci

a
s 

té
cn

ic
a
s 

(g
e
st

ã
o
) Manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos e o cadastro 

de usuários de recursos hídricos; 
Gerenciar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; 
Promover os estudos necessários à gestão dos recursos; 
Elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do Comitê; 
Propor, ao(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica: i) O enquadra-
mento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao res-
pectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de 
acordo com o domínio destes; ii) os valores a serem cobrados pelo uso dos 
recursos hídricos; iii) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos; e iv) O rateio de custo das obras de 
uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

Competências 
Administrativas 

Celebrar convênios e contratos de financiamentos e serviços para a execução 
de suas competências; 
Elaborar sua proposta orçamentária, a ser submetida à apreciação do(s) res-
pectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica. 

E
fe

ti
v
a
çã

o
 

d
a
 

co
-

b
ra

n
ça

 p
e
lo

 u
so

 d
a
 

á
g
u
a
 

Efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos; 
Analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 
recursos gerados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos e encaminhá-
los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos; 
Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a co-
brança pelo uso dos recursos hídricos. 

Quando da implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da Uni-

ão, que se iniciou na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, concluiu-se pela adoção 

não de uma Agência de Águas, mas de um outro modelo institucional: das entidades 

delegatárias dessas funções. A princípio, a ideia foi a criação de uma associação civil 

sem fins lucrativos, denominada Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfi-

ca do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, que seria qualificada como uma Entidade Paraes-
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tatal, na forma de uma Organização Social, regida pela Lei no 9.637, de 15 de maio de 

1998, a qual celebraria um contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas. 

Ocorre que, na mudança de Governo ocorrida em 2003, entendeu-se que o modelo 

não deveria ser o das Organizações Sociais. Criado o impasse, buscou-se uma alterna-

tiva, sempre na linha da Entidade Paraestatal e de direito privado. Dos estudos efetua-

dos, adotou-se um modelo específico para a gestão de recursos hídricos, de resto mui-

to similar ao das Organizações Sociais. É o modelo das Entidades Delegatárias, objeto 

da Lei no 10.881/04, que traçou o caminho legal para viabilizar as relações jurídicas 

entre essa entidade e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

13.2.1 DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS 

A Lei no 10.881/04 estabeleceu a relação jurídica entre a Agência Nacional de Águas – 

ANA - e as Organizações Civis de Recursos Hídricos, relacionadas no art. 47 da Lei no 

9.433/97, que pretendiam atuar como Agência de Água, mas que não encontravam, no 

ordenamento jurídico então em vigor, o necessário fundamento legal para essa atua-

ção. 

Conforme estabelece a Lei no 9.433/97, art. 47, são Organizações Civis de Recursos 

Hídricos - OCRH: 

 Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;  

 Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;  

 Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recur-

sos hídricos;  

 Organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difu-

sos e coletivos da sociedade; e  

 Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH - delegaria a uma OCRH, por meio 

de processo administrativo próprio, cujo ato final consiste em uma resolução, compe-

tências inerentes às Agências, salvo a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
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Como já mencionado, para os corpos hídricos de domínio da União, a competência 

para efetuar a cobrança é exclusiva das Agências criadas com essa finalidade específi-

ca ou, na sua ausência, da ANA, não podendo ser delegada às entidades definidas no 

art. 47 da Lei no 9.433/97. A vedação encontra-se no art. 2º, inciso VI da Lei no 

10.881/04. Como já mencionado, o produto da cobrança pelo uso de bem público é de 

natureza pública e não pode ser arrecadado por entidades de direito privado. 

A partir da delegação de funções de Agência a uma entidade civil, pelo Conselho Naci-

onal de Recursos Hídricos, e cumpridas as formalidades legais definidas nos Arts. 42 e 

43 da Lei no 9.433/97, poderá ser celebrado contrato de gestão por prazo determinado 

com a Agência Nacional de Águas - ANA e a Entidade Delegatária, que passa a assumir 

funções das Agências de Águas, relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da 

União. 

Esse modelo, todavia, não exclui a possibilidade de criação das Agências, propriamente 

ditas. A Lei no 10.881/04 dispõe que, instituída uma Agência, esta assumirá as compe-

tências estabelecidas pelos Art. 41 e 44 da Lei no 9.433/97, encerrando-se, em conse-

quência, o contrato de gestão vigente referente à sua área de atuação. Nesse caso, a 

Entidade Delegatária perde essa condição junto ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Releva notar que o art. 51 da Lei no 9.433/97, com a redação dada pela Lei no 

10.881/04, determina que “o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos 

relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de funções de 

competência das Agências de Água, enquanto esses organismos não estiverem consti-

tuídos. ” 

Embora a lei trate desse tema com respeito aos Estados, cabem ainda normas estadu-

ais (leis) que estabeleçam esse modelo de gestão no âmbito dos Estados, autorizando 

os Poderes Executivos a celebrar contratos de gestão com Entidades Delegatárias. 

13.2.2 CONTRATO DE GESTÃO 

De acordo com o disposto no art. 2º da Lei no 10.881/04, os contratos de gestão fixa-

rão as atribuições, direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias. Em-



  

RT6 – Plano de Ações 
 

504 

bora se trate de um contrato administrativo, seu regime jurídico difere do modelo clás-

sico, em que a Administração Pública fiscaliza passo a passo a execução do objeto, 

efetuando medições a cada etapa ou a cada período. A fiscalização ocorre, mas na 

aferição do cumprimento das metas e não a cada atividade executada pela Entidade 

Delegatária. Trata-se de uma forma de descentralização das atividades inerentes ao 

Poder Público ao particular, na mesma linha das Organizações Sociais –OS, regidas 

pela Lei Federal no 9.637/98 e cujo instrumento obrigacional é o Contrato de Gestão, 

correspondente ao contrato objeto da Lei no 10.881/04, e das Organizações Civis de 

Interesse Público – OSCIP, regidas pela Lei Federal no 9.790/99, cujo instrumento bási-

co consiste no Termo de Parceria. Apenas se optou por uma lei específica que regesse 

esse modelo institucional. 

No Contrato de Gestão em tela, especifica-se o programa de trabalho proposto, fixam-

se as metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, assim como são 

expressamente previstos os critérios objetivos de avaliação a serem utilizados, median-

te indicadores de desempenho. 

A Entidade Delegatária obriga-se a apresentar à Agência Nacional de Águas - ANA e 

ao(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica, ao término de cada exercício, rela-

tório sobre a execução do contrato, contendo comparativo específico das metas pro-

postas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos 

e receitas efetivamente realizados. 

No que tange ao controle do Contrato de Gestão, a Agência Nacional de Águas – ANA, 

como Poder Público responsável pela fiscalização, deve constituir comissão de avalia-

ção para analisar, periodicamente, os resultados alcançados com a sua execução. E 

encaminhar relatório conclusivo sobre a avaliação procedida, contendo comparativo 

específico das metas propostas com os resultados alcançados. Acompanhado da pres-

tação de contas correspondente ao exercício financeiro, à Secretaria de Recursos Hídri-

cos do Ministério do Meio Ambiente e ao(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográ-

fica (art. 3º). Deve também a Agência Nacional de Águas - ANA encaminhar cópia do 

relatório da Entidade Delegatária ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, 

com explicações e conclusões pertinentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 

seu recebimento. 
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A Agência Nacional de Águas – ANA, ao tomar conhecimento de qualquer irregularida-

de ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela entidade 

delegatária, dela dará ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabi-

lidade solidária de seus dirigentes (art. 6º). Neste caso, a Agência Nacional de Águas – 

ANA, na função de secretaria-executiva do(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidro-

gráfica, poderá ser depositária e gestora de bens e valores da entidade delegatária, 

cujo sequestro ou indisponibilidade tenham sido decretados pelo juízo competente, 

considerados por ela necessários à continuidade da implementação das atividades pre-

vistas no contrato de gestão, facultando-lhe disponibilizá-los a outra Entidade Delega-

tária ou Agência, mediante novo contrato de gestão (art. 7º). 

Uma vez constatado o descumprimento das disposições do Contrato de Gestão, a ANA 

deverá promover a rescisão do mesmo, devidamente precedida de processo adminis-

trativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da entidade, 

individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omis-

são (art. 8º). 

O sistema adotado é contratual no sentido de que, uma vez delegadas as funções da 

Agência a uma Entidade Delegatária, há um prazo específico para vigorar essa delega-

ção, que pode ou não ser prorrogada, de acordo com as prestações de contas e efici-

ência na atuação. Dessa forma, o Contrato de Gestão deve conter o prazo de sua vi-

gência e as condições para sua suspensão, rescisão e renovação. A rescisão importará 

a reversão dos bens cujo uso foi permitido e dos valores entregues à utilização da En-

tidade Delegatária, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 8º, §2º). 

No Contrato de Gestão deverá ser fixada não apenas a forma de relacionamento da 

Entidade Delegatária com o(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica, mas tam-

bém a forma de relacionamento e cooperação com as entidades estaduais diretamente 

relacionadas ao gerenciamento de recursos hídricos na respectiva bacia hidrográfica. 

A Entidade Delegatária pode assumir todas as funções previstas para a Agência, exceto 

a competência para efetuar a cobrança, prevista no inciso III do art. 44 da Lei no 

9.433/97. Poderão ser destinados às Entidades Delegatárias recursos orçamentários e 

o uso de bens públicos necessários ao cumprimento do Contrato de Gestão (art. 4º da 

Lei no 10.881, de 2004). A destinação dos bens públicos será feita com dispensa de 
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licitação, mediante permissão de uso, devendo tal condição constituir cláusula expressa 

do Contrato de Gestão. 

São também cláusulas obrigatórias dos Contratos de Gestão a estipulação dos limites e 

os critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem 

percebidas pelos dirigentes e empregados das Entidades Delegatárias, o exercício de 

suas funções e a publicação, no Diário Oficial da União, de extrato do instrumento fir-

mado e de demonstrativo de sua execução físico-financeira. 

O termo de contrato deve ser submetido, após manifestação do(s) respectivo(s) Comi-

tê(s) de Bacia Hidrográfica, à aprovação do Ministro do Meio Ambiente (art. 2º, § 1º). 

Tendo em vista as dimensões do País e a diversidade de situações dos recursos hídri-

cos e respectivas bacias hidrográficas nas várias regiões, caberá à ANA complementar 

a definição do conteúdo e exigências a serem incluídas nos Contratos de Gestão de 

que seja signatária, observando-se as peculiaridades das respectivas bacias hidrográfi-

cas, (art. 2º, § 2º). 

Um ponto a destacar consiste no fato de que o modelo adotado não privilegia uma 

instituição em si, mas um sistema contratual, em que a Entidade Delegatária – qualifi-

cada como tal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH - assume a res-

ponsabilidade de alcançar as metas fixadas, prestando contas das atividades desenvol-

vidas e aplicação de valores. Essa sistemática impede, em princípio, que os esforços 

relativos à gestão de recursos hídricos se dispersem. 

Cabe ainda destacar que as Resoluções ANA no 424, de 2004, e no 121, de 2006, fi-

xam, respectivamente, regras sobre procedimento de aquisição e alienação de bens e 

serviços e contratação de pessoal para as Entidades Delegatárias, em cumprimento ao 

disposto no art. 9º da Lei no 10.881/04. 

13.2.3 FLUXO FINANCEIRO DA COBRANÇA 

Reforçando a ideia da adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

gerenciamento, o art. 22 da Lei no 9.433/97 determina que os valores arrecadados 

com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia 

hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados: 
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 No financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos 

de Recursos Hídricos; 

 No pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos 

e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-

dricos. 

A Política Nacional e o Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos se apoiam no princí-

pio, fundamentado na Lei no 9.433/97, de que os recursos obtidos a partir da cobrança 

pelo uso da água encontram-se, em tese, adstritos a uma destinação específica, que 

seria a aplicação a) no financiamento de estudos, programas projetos e obras incluídos 

nos Planos de Recursos Hídricos e b) no pagamento das despesas de implantação e 

custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Ge-

renciamento de Recursos Hídricos, limitado a sete e meio por cento, na forma do arti-

go 22, § 1º, da Lei no 9.433/97. Ou seja, no mínimo 92,5% (noventa e dois e meio por 

cento) dos recursos da cobrança devem ser destinados aos estudos, programas, proje-

tos e obras contidas nos Planos de Aplicação. 

Cabem aqui, alguns esclarecimentos acerca da natureza pública dos recursos da co-

brança. O recurso hídrico é um bem de domínio público, na forma do estabelecido na 

Constituição Federal, ao fixar que as águas pertencem à União ou aos Estados ou Dis-

trito Federal, de acordo com sua localização (artigos 20, III, e 26, I). Na Lei no 

9.433/97, a dominialidade pública ficou expressamente definida no artigo 1o, inciso I, 

segundo o qual “a água é um bem de domínio público”. Sendo de natureza pública os 

recursos hídricos, são também públicas as receitas auferidas por sua utilização. Conse-

quentemente, essas receitas, arrecadadas pelo órgão competente no que toca às 

águas de domínio da União – Agência Nacional de Águas, como já foi dito, constituem 

parcela do Tesouro Nacional, submetendo-se ao Sistema de Conta Única. 

Cabia verificar, sob os aspectos do Direito Financeiro, como garantir que esses valores 

fossem efetivamente aplicados no setor de recursos hídricos em observância às dispo-

sições da Lei no 9.433/97 e retornassem à bacia hidrográfica em que foram arrecada-

dos, ou “como transformar a receita em despesa”. A primeira questão referia-se à ga-

rantia de que os recursos decorrentes da cobrança, ainda que alocados no Tesouro 
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Nacional, i) não pudessem ser contingenciados e que ii) fossem preservados, mesmo 

em exercícios financeiros posteriores ao da arrecadação. 

A Lei no 10.881/97 veio solucionar todas essas questões. O dispositivo que conferiu a 

necessária consistência no fluxo financeiro da cobrança pelo uso de recursos hídricos é 

o do § 1º do art. 4º. Este assegura à Entidade Delegatária as transferências da ANA 

provenientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos hídricos em águas de 

domínio da União na(s) respectiva(s) bacia(s) hidrográfica(s) onde foram arrecadadas. 

Mais que isso, menciona-se expressamente nesse diploma legal, em seu §3º, que se 

aplica a essas transferências o disposto no § 2º do art. 9º da Lei Complementar no 

101, de 2000, segundo o qual não serão objeto de limitação as despesas que constitu-

am obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao paga-

mento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Entende-se que, no caso em tela, trata-se de obrigação legal, pois o § 1º do art. 4º da 

norma assegura expressamente à Entidade Delegatária as transferências da ANA, pro-

venientes das receitas da cobrança por derivação ou captação, lançamento de esgotos 

e resíduos e outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade dos recur-

sos hídricos. Decorrendo de lei, ficam os valores decorrentes da cobrança livres de 

contingenciamento, vinculando-se à aplicação na bacia hidrográfica em que foram ge-

rados. 

13.3 Legislação do Rio Grande do Sul 

O artigo da Lei RS 10.350/94 que trata da Agência é abaixo transcrito: 

“Art. 20 - Às Agências de Região Hidrográfica, a serem instituídas por Lei como inte-

grantes da Administração Indireta do Estado, caberá prestar o apoio técnico ao Siste-

ma Estadual de Recursos Hídricos, incluindo, entre suas atribuições, as de:  

I. Assessorar tecnicamente os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica 

na elaboração de proposições relativas ao Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

no preparo dos Planos de Bacia Hidrográfica, bem como na tomada de decisões 

políticas que demandem estudos técnicos;  
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II. Subsidiar os Comitês com estudos técnicos, econômicos e financeiros necessá-

rios 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 enquadramento dos corpos de água da 

bacia em classes de uso e conservação;  

IV. Subsidiar o Departamento de Recursos Hídricos na elaboração do relatório anu-

al sobre a situação dos recursos hídricos do Estado e do Plano Estadual de Re-

cursos Hídricos;  

V. Manter e operar os equipamentos e mecanismos de gestão dos recursos hídri-

cos 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 hidrográfica“. 

Ao contrário da União, o Rio Grande do Sul estabeleceu que a Agência deverá ser inte-

grantes da Administração Indireta do Estado. Desta forma, as alternativas existentes 

seriam: autarquia ou consórcio público de direito público, fundação pública ou empresa 

pública, deixando-se de lado a sociedade de economia mista, devido a sua finalidade 

econômica não se adequar a funções de uma Agência. 

Também, em seu Art. 38 foi estabelecida a divisão do estado em Regiões Hidrográficas 

tendo cada uma sua Agência:  

I. Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai, compreendendo as áreas de dre-

nagem 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 drena-

gem dos corpos de água não incluídos nas Regiões Hidrográficas pré-definidas. 
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Desta maneira, não abriu possibilidade de que houvesse Agência exclusiva de uma 

bacia, mas que as bacias reunidas em uma Região Hidrográfica compartilhassem a 

mesma Agência de Região Hidrográfica. 

13.4 Conclusão Parcial: alternativas de modelos institucionais de 

Agências 

As alternativas de modelos institucionais de Agências poderão ser agrupadas em dois 

conjuntos. No primeiro, denominado propriamente por “Agências”, estão os modelos 

jurídicos que permitem assumir integralmente as competências definidas na Lei no 

9.433/97. No segundo, denominado “Entidades Delegatárias” estão os modelos jurídi-

cos que permite assumir apenas parte daquelas funções. 

13.5 Alternativas de personalidade jurídica das Agências 

Os modelos jurídicos considerados na legislação são: i) a autarquia; ii) o consórcio pú-

blico de direito público; e iii) a fundação pública. 

Ao contrário das Entidades Delegatárias, cujo regime jurídico está fixado na Lei no 

10.881/04, e que não necessitam de lei de criação, as Agências devem ser criadas por 

leis específicas, que trarão, em seu conteúdo, o regime jurídico da entidade. 

13.5.1 AUTARQUIA 

A figura jurídica da autarquia está definida no Decreto-lei no 200/67, em seu art. 5o, 

inciso I. Trata-se de “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Públi-

ca, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada”. As autarquias possuem personalidade jurídica própria, sujeitando-se 

a direitos e encargos, sempre como pessoa jurídica pública. O regime jurídico das au-

tarquias é o que consta de cada lei específica, no ato de criação. Não existe, como no 

caso dos consórcios públicos, uma norma geral dispondo sobre essa entidade, além do 

DL no 200/67. 

A autarquia vincula-se administrativamente ao ente Federativo que a criou. Se for uma 

autarquia federal, estará necessariamente vinculada a um Ministério, se estadual, a 

uma Secretaria de Estado e, se municipal, a uma Secretaria Municipal. Nas autarquias, 
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a vinculação ocorre apenas com um único ente político: União, ou Estado, ou Municí-

pio, inexistindo, no campo das autarquias, a possibilidade de vinculação a mais de um 

ente político. Entende-se que a vinculação tem como referência o órgão da Administra-

ção direta cujas competências se coadunem com as finalidades da entidade. 

A autarquia somente pode ser instituída por lei específica (CF/88, art. 37, XIX). Em 

termos de procedimento, cabe ao Poder Executivo propor a criação, encaminhando ao 

Legislativo a proposta de criação da entidade, mediante minuta de anteprojeto de lei, 

resultante de um processo administrativo que tramitou na Administração Direta inte-

ressada em criar a nova entidade. 

A autarquia ingressa no mundo jurídico quando o Poder Executivo sanciona e publica a 

lei de criação da fundação aprovada pelo Congresso Nacional, Assembleia Legislativa 

ou Câmara de Vereadores, de acordo com a entidade Federativa que a criar. 

Para atingir suas finalidades legais, a autarquia, possui patrimônio e receita próprios, 

fixados pela lei de sua criação, ou seja, os bens das autarquias não se confundem com 

os bens da Administração direta a que estão vinculadas. Esses bens são geridos pelas 

próprias autarquias, consoante as normas de direito financeiro aplicáveis. Poderá ad-

ministrar recursos de outros Estados, em conta específica, desde que autorizada por 

leis estaduais para exercer essa atribuição. Nesse caso, cada Estado reconheceria, me-

diante lei, a entidade como sua Agência, dispondo de suas atribuições. 

A estrutura organizacional da autarquia é definida na lei de criação. Tendo em vista 

que se aplicam à autarquia os mesmos preceitos que informam a atuação dos órgãos 

da Administração Direta, qualquer que seja a estrutura organizacional não se prevê a 

participação da sociedade civil em seus conselhos. Em geral, possui um Presidente e 

Diretores ou Superintendentes. Poderá ter conselho Deliberativo ou Consultivo. Os diri-

gentes das autarquias são livremente nomeados e exonerados pelo Chefe do Executivo 

da Administração direta a que a entidade está vinculada. 

A contratação de pessoal deve ser precedida de processo seletivo e o vínculo é da CLT 

ou o dos funcionários públicos (CF/88, art. 37, II), conforme definido na lei de criação. 

Independe de concurso público a contratação de pessoal por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/88, art. 37, IX). 
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As autarquias submetem-se à Lei no 8.666/93 e legislação correlata para as licitações e 

contratações (arts. 1º, § único e 119). 

A autarquia, como entidade da Administração Indireta, sujeita-se ao controle do Tribu-

nal de Contas do ente político que a tiver criado (CF/88, arts. 704 e 715), assim como 

ao controle parlamentar. 

13.5.2 CONSÓRCIO PÚBLICO 

Conforme definido no art. 2º, I do Decreto no 6.017/07, consórcio público é “pessoa 

jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 

11.107/05, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização 

de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personali-

dade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de di-

reito privado sem fins econômicos”. 

Somente podem participar do consórcio público, como consorciados, os entes Federa-

dos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Aqui, algumas observações a fazer. 

O consórcio público de direito público possui natureza autárquica. Como já foi visto 

neste estudo, a sociedade civil não participa das autarquias tradicionais, não porque 

haja vedação legal, mas porque, em geral, não se prevê essa participação nas leis es-

pecíficas que criam essas entidades. Todavia, no consórcio público, ainda que de natu-

reza autárquica, a lei prevê, expressamente, a participação da sociedade civil nos ór-

gãos constitutivos da entidade, salvo na assembleia geral, órgão máximo do consórcio. 

Essas considerações estão explicitadas no item relativo à estrutura organizacional do 

consórcio público com natureza jurídica de direito público. 

Os objetivos do consórcio público são determinados pelos entes da Federação que se 

consorciarem, observados os limites constitucionais. O art. 3º, VII, do Decreto no 

6.017/07, com vistas a direcionar a utilização da entidade pelos entes Federativos, já 

estabelece alguns desses objetivos, prevendo, entre os mesmos, “o exercício de fun-

ções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham sido delegadas 

ou autorizadas”. Fica claro que, na concepção do consórcio público, foi considerada a 

possibilidade de que essa figura jurídica seja utilizada como entidade do Sistema Naci-

onal de Recursos Hídricos. 
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Nos termos do art. 2º da Lei no 11.107/05, para o cumprimento de seus objetivos, o 

consórcio público poderá: 

 Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 

contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos 

do governo; 

 Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropria-

ções e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade 

pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; 

 Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 

consorciados, dispensada a licitação. 

Releva notar que os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e 

exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de 

serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, 

mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado (§2º). 

O prazo de duração do consórcio público pode ser determinado ou indeterminado, de 

acordo com o objetivo a ser alcançado, devendo essa definição constar do protocolo de 

intenções, assim como a denominação, a finalidade e a sede da entidade. 

A lei menciona que a área de atuação do consórcio público consiste na soma dos terri-

tórios dos entes consorciados. Em relação a uma bacia hidrográfica, a lei de ratificação 

do protocolo de intenções pode restringir essa área, adequando ao espaço territorial da 

bacia. A Lei no 11.107/05, em seu art. 1º, §2º, dispõe que “a União somente participa-

rá de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos ter-

ritórios estejam situados os Municípios consorciados”. A ideia subjacente a esse dispo-

sitivo é evitar que os Municípios se consorciem com a União, sem a presença dos res-

pectivos Estados no consórcio público. Não é restringir a presença na União nessas 

entidades, como consorciada. 

Nessa linha, a presença da União nos consórcios públicos, embora não conste das al-

ternativas elencadas no art. 4º, § 1º, da Lei no 11.107/05, é prevista no Decreto no 

6.017/07 art. 2º, II, que define a área de atuação dos consórcios, “independentemente 
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de figurar a União como consorciada”, o que significa que, a rigor, em cada alternativa 

pode ocorrer a presença da União. 

Assim, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público, para atuar 

como Agência, teria, como cenário ideal, a participação de todos os entes Federativos 

envolvidos: União e a Unidade Federativa. 

O consórcio público – associação pública - é pessoa jurídica de direito público interno e 

integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados (Lei no 

11.107/05, art. 6º, §1º). 

O fato de o consórcio público de natureza jurídica de direito público vincular-se a mais 

de um ente da Federação implica consequências de natureza financeira e orçamentá-

ria, assim como de controle. Na Administração Pública brasileira, tradicionalmente, 

todo o sistema administrativo e financeiro de um ente político – União, Estados, Distri-

to Federal e Municípios - é gerido por parte de cada um deles, de modo independente, 

aplicando a Lei nº 4.320/64 – Normas Gerais de Direito financeiro e a Lei complemen-

tar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. A aplicação dessas normas é controla-

da pelos respectivos Tribunais de Contas da União, de cada Estado e das Capitais dos 

Estados. Os demais Municípios são controlados pelos Tribunais de Contas dos seus 

Estados respectivos. 

Os estatutos do consórcio público disporão sobre a organização e o funcionamento de 

cada um dos órgãos constitutivos. Embora somente possam participar da entidade 

como consorciados os entes da Federação, a lei estabelece a possibilidade de partici-

pação da sociedade civil organizada nos órgãos constitutivos, exceto a assembleia ge-

ral, órgão máximo do consórcio e cuja participação é exclusiva dos entes consorciados. 

Obrigatoriamente, o representante legal do consórcio deverá ser o Chefe do Poder 

Executivo de ente da Federação consorciado, enquanto estiver no exercício do cargo. 
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13.5.3 FUNDAÇÃO PÚBLICA 

A lei determina que são “entidades dotadas de personalidade jurídica de direito priva-

do, sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização legislativa, para o desenvol-

vimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito 

público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos 

órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes” 

(Lei no 7.596/87, art. 5º, inciso IV). Fazem parte da Administração Indireta (Lei no 

7.596/87, art. 4º, I) e do ente político a que estão vinculadas. Note-se que a Lei no 

7.596/87, que introduziu essa figura na Administração Pública nacional é anterior à 

Constituição de 1988. A nova Carta colocou a fundação, de um modo geral, sob as 

mesmas regras das autarquias, o que significa que as fundações públicas de direito 

privado então existentes, que não se submetiam de forma estrita ao controle nem às 

regras do direito público, passaram a possuir natureza autárquica, por força da CF/88. 

Isso não eliminou a figura da fundação pública de direito privado. Quando o Poder 

Público institui uma pessoa jurídica sob a forma de fundação, ainda pode atribuir a ela 

o regime jurídico de direito público, com todas as prerrogativas e sujeições que lhe são 

próprias, ou de direito privado, subordinado ao Código Civil. Mas fica assegurada, 

sempre, a aplicabilidade das normas de direito público, sobretudo no que se refere a 

contratações, pessoal e controle, tendo em vista a participação do Estado. Essa inter-

pretação decorre, como já foi dito, do fato de a Constituição Federal ter incluído as 

fundações públicas – independentemente de sua personalidade jurídica – no rol das 

entidades regidas pelo art. 37, equiparando essas entidades, às autarquias. Em qual-

quer dos casos, trata-se da categoria da fundação, patrimônio personalizado para a 

consecução de fins que ultrapassam o âmbito da própria entidade. 

À vista dessas considerações, pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público 

como patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de 

direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado 

na ordem social, com a capacidade de autoadministração e mediante controle da Ad-

ministração Pública, nos limites da lei. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, são as seguintes as características da fundação 

instituída pelo Poder Público: 
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 Dotação patrimonial, que pode ser inteiramente do poder público ou semipúbli-

ca e semiprivada; 

 Personalidade jurídica, pública ou privada, atribuída por lei; 

 Desempenho de atividade atribuída ao Estado no âmbito social, ficando presen-

te a ideia de descentralização de uma atividade estatal e também a de que a 

fundação é a forma adequada para o desempenho de funções de ordem social, 

como saúde, educação, cultura, meio ambiente, assistência e tantas outras, 

precisamente pelo fato de ela objetivar fins que beneficiam terceiros estranhos 

à entidade; 

 Capacidade de autoadministração; 

 Sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração Direta, 

nos limites estabelecidos em lei. 

Cabe salientar que a Constituição de algumas unidades federativas, somente permite 

ao Estado instituir e manter fundação cuja natureza jurídica seja de direito público, o 

que equivale, na prática, a uma autarquia. 

A fundação pública vincula-se administrativamente ao ente que a criou. Se for uma 

fundação federal, estará necessariamente vinculada a um Ministério; se estadual, a 

uma Secretaria de Estado e, se municipal, a uma Secretaria Municipal. Entende-se que 

a vinculação tem como referência o órgão da Administração Direta cujas competências 

se coadunam com as finalidades da entidade. Nas fundações públicas, a vinculação 

ocorre apenas com um único ente político: União, ou Estado, ou Município, inexistindo, 

no campo das fundações públicas, a possibilidade de vinculação a mais de um ente 

político. 

A fundação pública somente pode ser instituída por lei específica (CF/88, art. 37, XIX), 

cabendo a lei complementar definir sua área de atuação. Em termos de procedimento, 

compete ao Poder Executivo propor a sua criação, encaminhando ao Legislativo a res-

pectiva proposta, mediante minuta de anteprojeto de lei, resultante de um processo 

administrativo que tramitou na Administração Direta interessada em criar a nova enti-

dade. A fundação possui patrimônio próprio, instituído pelo ente Federativo que a cri-
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ou, sendo, portanto, de natureza pública. Seu funcionamento é custeado por seu insti-

tuidor ou oriundo de outras fontes. 

Não há regra jurídica que defina a estrutura organizacional da fundação pública. É a lei 

de sua criação que estipula essa estrutura, podendo remeter tal decisão ao estatuto da 

entidade. Sendo entidade da Administração Indireta, os Diretores das Fundações são 

nomeados pelo Chefe do Executivo do Ente Federativo à qual se vincula a entidade. A 

contratação de pessoal deve ser precedida de processo seletivo e o vínculo é da CLT. 

Se o regime for o dos funcionários públicos, cabe o concurso público, para provimento 

de cargo público (CF/88, art. 37, II), conforme definido na lei de criação. 

A fundação pública, independentemente de sua natureza jurídica, sujeita-se ao contro-

le do Tribunal de Contas do ente político que a tiver criado (CF/88, arts. 70 e 71), as-

sim como ao controle parlamentar. 

13.6 Alternativas de personalidade jurídica das Entidades Delegatá-

rias 

A partir do modelo institucional descrito previamente sobre as Entidades Delegatárias, 

regidas pela Lei Federal no 10.881/04, as possibilidades de figura jurídica a serem es-

tudadas são: os consórcios ou as associações intermunicipais de bacias hidrográficas, 

bem como as associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos 

criados na forma de fundação de direito privado, de consórcio público de direito priva-

do e de associação civil sem fins lucrativos. Dessa última, serão detalhados os consór-

cios intermunicipais, as associações de usuários, as organizações técnicas, as organiza-

ções não governamentais, que podem ser delegatárias do Conselho Estadual de Recur-

sos Hídricos – CERH, para exercer as funções de Agência. Cabe enfatizar que, em face 

se sua natureza de direito privado, as Entidade Delegatárias não estão autorizadas a 

proceder à cobrança pelo uso de recursos hídricos, na forma do disposto na Lei no 

10.881/04. 

13.6.1 FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

Conforme mencionado no item relativo às fundações públicas, trata-se a fundação de 

direito privado de uma entidade típica do Direito Civil, correspondendo a um acervo de 

bens – patrimônio - que recebe personalidade para realizar uma certa finalidade. O 
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âmbito de atuação das fundações restringe-se a fins religiosos, morais, culturais ou de 

assistência, finalidades que se amoldam à origem histórica dessas instituições (Código 

Civil, art. 62, § único). 

Sendo a fundação ora estudada uma entidade exclusivamente de direito privado, não 

há vinculação administrativa a nenhum órgão da Administração Pública. A vinculação 

existente refere-se à finalidade a que foi destinado o seu patrimônio. O cumprimento 

dessa finalidade é objeto do acompanhamento do Ministério Público, por intermédio da 

Curadoria de Fundações. 

“Para criar uma fundação, far-lhe-á o seu instituidor, por escritura pública [...], dotação 

especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a 

maneira de administrá-la”. Na constituição da fundação existem dois momentos bási-

cos: i) o ato de fundação propriamente dito, que é sua constituição emanada de von-

tade dos instituidores e ii) o ato de dotação de um patrimônio, que lhe dá vida. 

A instituição é regida por seus estatutos. O código civil não estabelece regras para a 

sua organização. Os dirigentes serão escolhidos conforme dispuser o estatuto da asso-

ciação. O art. 66 do Código Civil estabelece a competência do Ministério Público do 

Estado onde estão situadas para “velar” pelas fundações. 

13.6.2 CONSÓRCIO PÚBLICO DE DIREITO PRIVADO 

O consórcio público de direito privado é um dos tipos de natureza jurídica do consórcio 

público, prevista na Lei no 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto 

no 6.017, de 17 de janeiro de 2007.Conforme definido no art. 2º, I do Decreto no 

6.017/07, consórcio público é “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da 

Federação, na forma da Lei no 11.107/05, para estabelecer relações de cooperação 

federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como 

associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárqui-

ca, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos”. 

Somente participam do consórcio público, como consorciados, independentemente da 

natureza jurídica ser pública ou de direito privado, os entes federados: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 
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A natureza jurídica do consórcio público de direito privado é de associação civil, disci-

plinada pelo Código Civil, salvo as derrogações expressas na Lei no 11.107/05.Dessa 

forma, as associações se constituem pela união de pessoas (físicas ou jurídicas – no 

caso, pessoas políticas) que se organizem para fins não econômicos (art. 53), não ha-

vendo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas, mas apenas para com a 

entidade à qual se associaram (art. 53, § único).Sendo pessoa jurídica de direito priva-

do, o consórcio público não se vincula à Administração Pública. 

Nos termos da Lei no 11.107/05, art. 3º, “o consórcio público será constituído por con-

trato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. ”O 

prazo de duração do consórcio público pode ser determinado ou indeterminado, de 

acordo com o objetivo a ser alcançado, devendo essa definição constar do protocolo de 

intenções, assim como a denominação, a finalidade e a sede da entidade. 

Embora caiba aos entes consorciados dotar o consórcio público de patrimônio próprio, 

no protocolo de intenções somente pode haver transferências por meio de doação, 

destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis. 

Os estatutos do consórcio público disporão sobre a organização e o funcionamento de 

cada um dos órgãos constitutivos. Embora somente possam participar da entidade 

como consorciados os entes da Federação, a lei estabelece a possibilidade de partici-

pação da sociedade civil organizada nos órgãos constitutivos, exceto a assembleia ge-

ral, órgão máximo do consórcio e cuja participação é exclusiva dos entes consorciados. 

Obrigatoriamente, ainda que a natureza jurídica seja a de direito privado, o represen-

tante legal do consórcio deverá ser o Chefe do Poder Executivo de ente da Federação 

consorciado, enquanto estiver no exercício do cargo. A vaga é exclusiva do ocupante 

do cargo de Chefe do Poder Executivo. O mandato será de um ou mais exercícios fi-

nanceiros. A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do con-

sórcio público é cláusula necessária do protocolo de intenções. 

Independentemente de sua natureza jurídica, o consórcio público de direito privado 

está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas 

competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal 

do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despe-
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sas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser 

exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. 

13.6.3 ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS 

A associação civil sem fins lucrativos é a forma mais flexível para a instituição de uma 

entidade no direito brasileiro. Regida pelo Código Civil, observa o princípio segundo o 

qual é permitida a fixação das condições que não estejam limitadas pela lei e em con-

sonância com o ordenamento jurídico pátrio. Qualquer atividade lícita pode ser busca-

da por uma associação. 

As associações civis se constituem pela união de pessoas (físicas ou jurídicas) que se 

organizem para fins não econômicos (art. 53), não havendo, entre os associados, direi-

tos e obrigações recíprocas, mas apenas para com a entidade à qual se associaram 

(art. 53, § único). Em princípio, os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto 

poderá instituir categorias com vantagens especiais (art. 55). Caberá também ao esta-

tuto definir se a qualidade de associado é intransmissível ou não, estabelecendo-se as 

condições de transferência, se for o caso (art. 56). Mas, se o associado for titular de 

quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência da mesma não im-

portará, por si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, 

salvo disposição diversa do estatuto (parágrafo único). 

Não há qualquer vinculação administrativa entre as associações civis e a Administração 

Pública. Os vínculos obrigacionais são sempre contratuais e não institucionais, no que 

tange ao Poder Público. 

O patrimônio das associações civis é privado. Todavia, a administração de recursos 

financeiros públicos remete a associação à submissão a regras publicísticas. 

A assembleia geral é órgão necessário da associação, exercendo função legislativa. A 

ela compete privativamente destituir os administradores e alterar o estatuto (Código 

Civil, art. 59), exigida a deliberação da assembleia especialmente convocada para esse 

fim, cujo quórum é o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos 

administradores. 
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Os dirigentes da associação serão escolhidos conforme dispuser o seu estatuto. Ainda 

que com personalidade jurídica de direito privado, e totalmente desvinculada da admi-

nistração pública, na medida em que uma associação civil recebe recursos públicos, 

passa a submeter-se aos controles vigentes para os órgãos e entidades públicas – Tri-

bunal de Contas e Poder Legislativo, além do Ministério Público. 

13.6.4 ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS 

No modelo das Entidades Delegatárias, regido pela Lei no 10.881/04, as organizações 

civis de recursos hídricos podem receber delegação do Conselho Nacional de Recursos 

hídricos – CNRH para exercerem as funções de Agência de Água, exceto no que toca à 

cobrança pelo uso da água. De um modo geral, todas as categorias elencadas no art. 

47 da Lei no 9.433/97 constituem associações civis, a saber: 

 Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

 Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 

 Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recur-

sos hídricos; 

 Organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difu-

sos e coletivos da sociedade. 

Apenas as “outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conse-

lhos Estaduais de Recursos Hídricos”, constantes do inciso V do citado artigo podem 

assumir outra natureza jurídica, que seria a fundação de direito privado. 

Cabe, dessa forma, detalhar as espécies de associação civil acima relacionadas, enfati-

zando que todas as quatro possuem a natureza jurídica de associação civil sem fins 

lucrativos. O traço de distinção é unicamente a finalidade estatutária e o tipo de asso-

ciado de cada grupo. Aponta-se, nesse passo, a exceção a isso, que constitui a funda-

ção de ensino e pesquisa, enquadrada como “organização de ensino e pesquisa” na lei. 

13.6.4.1 Consórcio intermunicipal 

O consórcio intermunicipal de que trata a Lei no 9.433/97, em seu art. 47, não se con-

funde, em nenhuma hipótese, com a figura jurídica do consórcio público. O consórcio 
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intermunicipal consiste em uma associação civil criada por municípios, devidamente 

autorizados por lei para dele participar e contribuir com a seu custeio e demais despe-

sas, com finalidades das mais variadas, inclusive a proteção do meio ambiente e dos 

recursos hídricos. A expressão “consórcios intermunicipais” nada tem a ver com a na-

tureza jurídica dessa associação. 

Cabe aqui distinguir essa associação civil, dotada de personalidade jurídica própria, da 

antiga figura do consórcio administrativo, mero acordo celebrado entre municípios, 

sem qualquer personalidade jurídica, visando a um objetivo comum, que não mais vi-

gora no direito pátrio, por ter sido substituído pelos consórcios públicos. 

O consórcio intermunicipal, sendo associação civil regida apenas pelo Código Civil, dife-

rentemente do consórcio público de direito privado, que se rege igualmente pela Lei no 

11.170/05, pode ter, como associados, outros entes que não as pessoas políticas, mas 

empresas usuárias dos recursos hídricos. 

É o caso, por exemplo, do consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ, que conta com a participação de impor-

tantes empresas usuárias das bacias hidrográficas, inclusive entidades de direito priva-

do da Administração Indireta, concessionários de serviços de saneamento, como a SA-

BESP (Estado de São Paulo) e a SANASA (Campinas). Releva notar que o citado Con-

sórcio PCJ participa dos comitês dessas bacias hidrográficas no segmento dos usuários, 

constituindo, também, uma associação de usuários. 

13.6.4.2 Associação de usuários 

As associações de usuários de recursos hídricos também são associações civis, com-

postas por pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, usuárias do recurso. 

Assim, as associações de empresas de diversos setores constituem essa categoria, 

como as Federações das Indústrias nos Estados, as associações das Empresas de 

Energia Elétrica, Associações de Pescadores etc. 

De acordo com a natureza das finalidades da associação, bem como das pessoas que 

dela fazem parte, a associação de usuários seguirá uma direção específica. 
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Releva notar que nem sempre os objetivos das associações de usuários são idênticos: 

as associações de pescadores lutam pela vazão e pela qualidade da água; as associa-

ções de usuários industriais buscam vazões e formas de diluir seus efluentes, por 

exemplo. 

13.6.4.3 Organizações técnicas e de ensino e pesquisa 

As organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos 

hídricos de recursos hídricos constituem entidades voltadas a aspectos acadêmicos e 

técnicos e não a questões setoriais ou empresariais. 

Nessa linha as universidades não públicas, as fundações de ensino e pesquisa e as 

associações formadas por técnicos cuja atuação reporta-se aos recursos hídricos, cons-

tituem as denominadas “organizações técnicas de ensino e pesquisa”. Como exemplo, 

citam-se, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, a Associação Brasileira 

de Águas Subterrâneas - ABAS e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-

biental – ABES. 

13.6.4.4 Organizações não governamentais - ONGS 

As Organizações Não Governamentais – ONG’s são associações civis constituídas por 

pessoas físicas ou jurídicas, que não representam, na entidade, nenhum setor específi-

co. Participam apenas como membros da sociedade civil, defensora dos direitos difu-

sos: recursos hídricos, meio ambiente, florestas, saúde, etc. 

13.7 Análise das Alternativas 

De todas as considerações efetuadas, conclui-se que são duas as alternativas que pos-

sibilitam, de forma mais consistente, o alcance das finalidades desejadas para a Agên-

cia: i) consórcio público com personalidade jurídica de direito público, no modelo de 

Agência ou ii) associação civil, no modelo de Entidade Delegatária. 

O Consórcio Público com personalidade de direito público implica, como já foi dito, um 

comprometimento político por parte dos Municípios e Estados envolvidos, assim como 

da União, de acordo com o desenho institucional da Agência. Cabe lembrar que o pro-

tocolo de intenções, instrumento de acordo político entre os consorciados, só tem vali-

dade se ratificado por lei específica de cada ente federado. 
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Já a Entidade Delegatária, como já foi mencionado, não necessita de criação por lei. 

Todavia, na medida em que há repasse de recursos financeiros do ente federado a 

uma pessoa jurídica de direito privado, é necessária a edição de uma norma autorizan-

do essa transferência e as respectivas condições. 

Assim, não basta que o art. 51 da Lei no 9433/97, alterado pela Lei no 10.881/04, esta-

beleça que “o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas no 

art. 47 [...], por prazo determinado, o exercício de funções de competência das Agên-

cias de Água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. ” Nesse disposi-

tivo, a lei em tela fixou um modelo, cabendo a cada Estado regulamentar essa siste-

mática. 

Por outro lado, há que ficar claro que, em nenhum caso, o acordo deve ser obrigatori-

amente concomitante. Tanto no caso dos consórcios públicos, como no exemplo das 

associações civis, as adesões podem ser paulatinas, consubstanciando-se na medida 

em que ocorrerem acordos.  

Dessa forma, fica claro que qualquer modelo institucional implica a necessidade de 

forte articulação e negociação entre os atores da bacia em diferentes níveis, para as-

segurar, além da sustentabilidade financeira, a sustentabilidade técnica, legal e política 

nessa fração do Estado Brasileiro. 

O consórcio público de direito público seria a entidade definitiva. Uma vez criado, pas-

saria a exercer as funções definidas nas leis que ratificaram o protocolo de intenções 

entre entes políticos consorciados. O sistema do consórcio público é institucional, lem-

brando que apenas União, Estados e Municípios seriam consorciados. Os setores da 

sociedade civil – técnicos, usuários, ONG, acadêmicos – participariam em órgãos inter-

nos de acordo com o protocolo de intenções ratificado. 

Evidentemente, trata-se de um modelo institucionalmente muito forte, que poderia 

exercer o papel de Agência definitivamente. Carece, todavia, de experiência de implan-

tação no País, sendo recente a lei que criou essa figura jurídica. Assim, se puder haver 

vantagens no fato de se tratar de entidade definitiva, haverá também o risco de, se a 

experiência não der certo, os esforços distendidos para criar a entidade não poderem 
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ser simplesmente anulados. Não haveria cenário político para isso. Não se revogaria as 

leis do consórcio público. 

Na linha de se desejar, desde agora, o início de trabalhos buscando a criação de uma 

Agência, o modelo da Entidade Delegatária pode ser adotado em um primeiro momen-

to. A essência do modelo é a sua natureza contratual, em que por intermédio do con-

trato de gestão são estabelecidas as metas aprovadas pelo Comitê, assim como todas 

as demais condições necessárias à atuação da Entidade Delegatária, no exercício de 

funções de Agência. A natureza jurídica dessa entidade seria da associação civil sem 

fins lucrativos, modelo mais flexível do direito brasileiro. 

A associação civil pode ter, quanto ao exercício de poder na entidade, as seguintes 

configurações: 

 Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, em que a par-

ticipação de municípios teria um peso preponderante, embora possam partici-

par outras entidades; 

 Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos, em 

que o tipo do setor evidentemente teria um peso na entidade; 

 Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recur-

sos hídricos; 

 Organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difu-

sos e coletivos da sociedade, em que os setores usuários ficariam fora da enti-

dade; 

 Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos. 

13.8 Proposta para a bacia hidrográfica do Camaquã 

Como foi relatado no capítulo introdutório, a legislação gaúcha dispõe que a Agência 

(de Região Hidrográfica) é integrante da administração indireta do Estado. Sendo as-

sim, as alternativas existentes reduzem-se àquelas analisadas no item 13.5 - Alternati-

vas de personalidade jurídica das Agências. Haveria, portanto, que se aguardar que o 
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estado indicasse ou criasse uma Agência para o Camaquã, e atuando em toda Região 

Hidrográfica Litorânea, como parte de sua Administração Indireta. Sabe-se que neste 

momento faltam condições políticas e financeiras para esta possibilidade. 

A opção mais adotada no país nesse momento, e que teria maior facilidade de ser im-

plementada, foi comentada no item 13.6- Alternativas de personalidade jurídica das 

Entidades Delegatárias. Para serem consideradas no Estado demandariam, em princí-

pio, alteração na Lei Estadual no. 10.350/94. Já houve projeto análogo para aperfeiço-

amento da lei que não foi bem recepcionado na Assembleia Legislativa, faltando assim 

condições políticas para trilhar este caminho. 

Desta forma, neste momento, não parecem haver condições no curto prazo para aten-

dimento a esta demanda de criação da Agência ou de Entidade Delegatária. Como de-

corrência, o Comitê deverá seguir adiante na implantação dos programas deste plano, 

sem contar com este apoio técnico e administrativo. 

Antecipando a questão de criação de Agência de Águas, ou de uma Entidade Delegatá-

ria, algumas estimativas sobre o custo se sua estruturação e operação serão a seguir 

apresentadas. 

13.9 Estimativa do custo de funcionamento de uma Agência de Bacia 

O propósito desta estimativa é avaliar o custo de funcionamento de uma Agência mí-

nima para a bacia hidrográfica do Camaquã e, com ele, avaliar a demanda de arreca-

dação da cobrança pelo uso de água. A razão é que a Lei RS no. 10.350/97 estabele-

ceu que: 

“Art. 32 - Os valores arrecadados na cobrança pelo uso da água serão destinados a 

aplicações exclusivas e não transferíveis na gestão dos recursos hídricos da bacia hi-

drográfica de origem:  

... 

II - até 8% (oito por cento) dos recursos arrecadados em cada bacia poderão ser des-

tinados ao custeio dos respectivos Comitê e Agência de Região Hidrográfica; ...” 
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Ou seja, até 8% da arrecadação da cobrança pode ser destinada ao custeio do Comitê 

e também da sua Agência.  

Como é mostrado no Quadro 13.2 a estrutura de pessoal de uma agência geralmente 

3 diretores são previstos: Geral, Administrativo e Técnico. Os nomes dos cargos defi-

nem suas atuações.  

Supõe-se haver também necessidade de técnicos para tratar de questões administrati-

vas (1) e operacionais (3). O primeiro trabalhará subordinado ao Diretor Administrativo 

e os três operacionais ao Diretor Técnico. Entende-se também que o Diretor Adminis-

trativo terá em sua equipe 2 auxiliares administrativos para serviços gerais e de secre-

taria. 

Os serviços de contabilidade e jurídicos seriam contratados como serviços, por se jul-

gar que não necessários de forma permanente. Existiriam também custos de aluguel e 

de serviços públicos como água, energia elétrica e comunicação (telefone e internet).   

Finalmente, existiriam custos de aluguel de automóveis, de combustível, diárias e pas-

sagens e de material de escritório. 

Os valores destes itens de dispêndio foram orçados e os totais são apresentados no 

Quadro 13.2. Supôs-se que os encargos com leis sociais, férias, 13º. salário, etc. se-

riam iguais a 67% do salário. 

Com base nestas estimativas o custeio mensal de uma Agência mínima seria da ordem 

de R$ 120 mil sendo que o valor anual alcançaria a cerca de R$ 1,4 milhão. Isto repre-

sentaria uma necessidade de arrecadação de cerca de R$ 17,5 milhões ao ano com a 

cobrança pelo uso de água, caso esta fosse a única fonte de custeio da Agência. 

Outra estimativa foi realizada supondo que a Agência fizesse parte de outra entidade já 

estabelecida, e se tornasse uma unidade específica voltada aos recursos hídricos. Foi 

como ocorreu com a Fundação Metropolitana de Planejamento - METROPLAN quando 

assumiu mediante convênio as atribuições da Agência da Região Hidrográfica do Guaí-

ba. Poderia ser o caso, também, da AUD assumir as atribuições de uma Entidade Dele-

gatária da Agência da Bacia hidrográfica do Camaquã, caso houvesse dispositivo legal 

que autorizasse esta conformação. 
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Neste caso os diretores geral e administrativo seriam os mesmos da entidade original 

(METROPLAN e AUD nesse exemplo) e haveria economia em seus salários. Restaria a 

contratação do Diretor Técnico que se dedicaria integralmente à Agência. Poderia ha-

ver também a redução de um auxiliar administrativo, cujas tarefas seriam assumidas 

pelos auxiliares de mesma função da entidade original. Finalmente, o aluguel, antes 

estimado em R$ 2 mil/mês, pode ser reduzido à metade, por se entender que a Agên-

cia usaria o mesmo prédio, ou um anexo menos da entidade original.  

Estas economias resultaram em redução dos custos mensais para R$ 75 mil e anuais 

para R$ 900 mil, como mostra o Quadro 13.3. Isto resultaria em necessidade de ar-

recadação de cerca de 11 milhões ao ano com a cobrança pelo uso de água.  

Quadro 13.2 – Estimativa de custo mínimo de uma Agência de Região Hidro-
gráfica 

Item Cargo 
Forma-

ção 
Quant

. 
Salário 

(R$/mês) 
Encargos 
(R$/mês) 

Total 

Pessoal 
     

1 Diretor Geral Superior 1 R$  12.000 R$ 8.040 R$ 20.040 

2 Diretor Administrativo Superior 1 R$  10.000 R$ 6.700 R$ 16.700 

3 Diretor Técnico Superior 1 R$  10.000 R$ 6.700 R$ 16.700 

4 Técnico administrativo Médio 1 R$  5.000 R$ 3.350 R$ 8.350 

5 Técnico operacional Médio 3 R$  5.000 R$ 3.350 R$ 25.050 

6 Auxiliar administrativo Médio 2 R$  2.500 R$ 1.675 R$ 8.350 

 
Despesas mensais de pessoal 

   
R$ 95.190 

Serviços gerais 
    

1 Serviços contábeis mensais 
  

R$ 2.000 

2 Serviços jurídicos mensais 
  

R$ 3.000 

 
Despesas mensais com serviços gerais 

  
R$5.000 

Serviços públicos aluguel 
   

1 Aluguel de imóvel mensal 
  

R$ 2.000 

2 Água mensal 
  

R$ 200 

3 Energia elétrica mensal 
  

R$ 400 

4 Comunicação: telefonia e internet mensal 
  

R$1.000 

 
Despesas mensais com serviços públicos 

  
R$3.600 

Viagens, diárias e escritório 
   

1 Automóvel mensal 
  

R$ 2.000 

2 Combustível (1000 l * R$ 3,50) mensal 
  

R$ 3.500 

3 Diárias (10 diárias a R$ 250,00) mensal 
  

R$ 2.500 

4 Passagens mensal 
  

R$ 3.000 

5 Material de escritório   R$ 1.500 

 
Total de viagens e diárias 

  
R$ 12.500 

Total Mensal 
  

R$ 116.290 

Total Anual 
 

R$ 1.395.480 

Valor que corresponde a 8% do Total Anual: 
 

R$17.443.500 
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Quadro 13.3 – Estimativa do custo mínimo de uma Entidade Delegatária 
atrelada a uma entidade pré-existente. 

Item Cargo Formação 
Quant

. 
Salário 

(R$/mês) 
Encargos 
(R$/mês) 

Total 

Pessoal 
     

1 Diretor Executivo Superior 0 R$ 12.000 R$ 8.040 R$ 0 

2 Diretor Administrativo Superior 0 R$ 10.000 R$ 6.700 R$ 0 

3 Diretor Técnico Superior 1 R$ 10.000 R$ 6.700 R$ 16.700 

4 Técnico administrativo Médio 1 R$ 5.000 R$ 3.350 R$ 8.350 

5 Técnico operacional Médio 3 R$ 5.000 R$ 3.350 R$ 25.050 

6 Auxiliar administrativo Médio 1 R$ 2.500 R$ 1.675 R$ 4.175 

 
Despesas mensais de pessoal 

   
R$ 54.275 

Serviços gerais 
     

1 Serviços contábeis mensais 
   

R$ 2.000 

2 Serviços jurídicos mensais 
   

R$ 3.000 

 
Despesas mensais com serviços gerais 

  
R$5.000 

Serviços públicos e aluguel 
     

1 Aluguel de imóvel mensal 
  

R$ 1.000 

2 Água mensal 
  

R$ 200 

3 Energia elétrica mensal 
  

R$ 400 

4 Comunicação: telefonia e internet mensal 
  

R$ 1.000 

 
Despesas mensais com serviços públicos 

  
R$2.600 

Viagens, diárias e escritório 
     

1 Automóvel mensal 
  

R$ 2.000 

2 Combustível (1000 l * R$ 3,50) mensal 
  

R$ 3.500 

3 Diárias (10 diárias a R$ 250,00) mensal 
  

R$ 2.500 

4 Passagens mensal 
   

R$ 3.000 

5 Material de escritório    R$1.500 

 
Total de viagens e diárias 

   
R$ 12.500 

 
Total Mensal 

   
R$ 74.375 

 
Total Anual 

    
R$ 892.500 

 
Valor corresponde a 8% do Total Anual: 

 
R$11.156.250 

 

13.10 Conclusão Final 

A criação de uma Agência para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã neste 

momento demanda por parte do Estado o uso da estrutura ou a implantação de uma 

entidade da administração indireta, do tipo autarquia ou fundação, a exemplo da ME-

TROPLAN. Isto, de acordo com o que é previsto na Lei RS no. 10.350/94, que dispôs, 

também, que ela atenderia toda as bacias hidrográficas da Região Hidrográfica Litorâ-

nea. A própria METROPLAN foi credenciada como Agência da Região Hidrográfica do 

Guaíba, em experiência que não foi prolongada por fatores que não cabem aqui anali-

sar. 
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Outra alternativa, que demanda alteração da norma legal, seria o credenciamento de 

uma Entidade Delegatária das funções de Agência de Bacia, que poderia assumir quase 

todas as suas atribuições, exceto a de cobrança pelo uso de água. Nesse caso, seria 

possível também a criação de uma agência exclusiva para a bacia hidrográfica do Ca-

maquã. Esta é a alternativa que tem sido adotada no Brasil, no histórico existente. 

Apresentou-se uma modelagem de uma agência que atenda a todos os Comitês de 

Bacia da Região Hidrográfica do Litoral, em que parte de seus custos fixos seriam 

compartilhados. Dependendo do arranjo institucional adotado neste último caso, o cus-

to anual da Agência da Bacia Hidrográfica do Camaquã estaria entre R$ 0,9 e 1,4 mi-

lhões. Isto demandaria uma arrecadação da cobrança pelo uso de água da ordem de 

R$ 11 a 17,5 milhões anuais, considerando o limite de 8% dessa arrecadação sendo 

destinado ao custeio da Agência e de seu Comitê, de acordo com a Lei RS nº 

10.350/97. 

Quadro 13.4 – Estimativa do custo mínimo de uma Entidade Delegatária 
compartilhada com os comitês da Região Hidrográfica do Litoral. 

Item Cargo Formação 
Quant

. 
Salário 

(R$/mês) 

Encar-
gos 

(R$/mê
s) 

Total 

Pessoal 
     

1 Diretor Executivo Superior 0,2 R$ 12.000 R$ 8.040 R$ 4.008 

2 Diretor Administrativo Superior 0,2 R$ 10.000 R$ 6.700 R$ 3.340 

3 Diretor Técnico Superior 1 R$ 10.000 R$ 6.700 R$ 16.700 

4 Técnico administrativo Médio 1 R$ 5.000 R$ 3.350 R$ 8.350 

5 Técnico operacional Médio 3 R$ 5.000 R$ 3.350 R$ 25.050 

6 Auxiliar administrativo Médio 1 R$ 2.500 R$ 1.675 R$ 4.175 

 
Despesas mensais de pessoal 

   
R$ 65.798 

Serviços gerais 
     

1 Serviços contábeis mensais 
   

R$ 2.000 

2 Serviços jurídicos mensais 
   

R$ 3.000 

 
Despesas mensais com serviços gerais 

  
R$5.000 

Serviços públicos e aluguel 
     

1 Aluguel de imóvel mensal 
  

R$ 1.000 

2 Água mensal 
  

R$ 200 

3 Energia elétrica mensal 
  

R$ 400 

4 Comunicação: telefonia e internet mensal 
  

R$ 1.000 

 
Despesas mensais com serviços públicos 

  
R$2.600 

Viagens, diárias e escritório 
     

1 Automóvel mensal 
  

R$ 2.000 

2 Combustível (1000 l * R$ 3,50) mensal 
  

R$ 3.500 

3 Diárias (10 diárias a R$ 250,00) mensal 
  

R$ 2.500 

4 Passagens mensal 
   

R$ 3.000 

5 Material de escritório    R$1.500 
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Total de viagens e diárias 

   
R$ 12.500 

 
Total Mensal 

   
R$ 86.898 

 
Total Anual 

    
R$ 1.042.776 

 
Valor corresponde a 8% do Total Anual: 

 
R$13.034.700 

Caso se venha criar a Agência da Região Hidrográfica do Litoral, atendendo conjunta-

mente os Comitês das Bacia Hidrográficas do Mampituba, Tramandaí, Litoral Médio, 

Mirim-São Gonçalo, além da do Camaquã, poderiam existir algumas economias de es-

cala adicionais que, entretanto, seriam anuladas pelas distâncias entre as bacias, ne-

cessidades de deslocamentos, e de criação de escritórios locais. Entende-se que em 

sua estrutura os Diretores Geral e Administrativo seriam pagos pelo conjunto das arre-

cadações das cinco bacias, na base de 1/5 para cada uma, sendo que os demais itens 

seriam idênticos às simulações anteriores. O Quadro 13.4 apresenta o custo que esta 

alternativa imporia à bacia hidrográfica do Camaquã, resultando em um desembolso 

mensal da ordem de R$ 87 mil, anual de R$ 1 milhão e uma necessidade de arrecada-

ção anual com a cobrança de R$ 13 milhões. 



  

RT6 – Plano de Ações 
 

533 

14 ANEXO 4 - DESCRIÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

14.1 Governo Federal 

Neste subcapítulo são detalhados os programas constantes no orçamento do Governo 

Federal. A Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, institui o Plano Plurianual (PPA) da 

União para o período de 2016 a 2019. 

A Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, Lei do Orçamento (LOA), estima a receita e 

fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016. 

Com base nestes instrumentos de planejamento, no âmbito do Governo Federal, foram 

levantadas e apontadas, no quadro a seguir, os programas e ações que se identificam 

com os programas e ações do Plano de Recursos Hídricos (PRH) da Bacia do rio Cama-

quã, localizado no Estado do Rio Grande do Sul. 

A metodologia utilizada foi identificar ações com previsão de aplicação no Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul e/ou aplicação Nacional, cujos objetivos se enquadrem no 

PRH do Camaquã. 

Após a identificação das ações, estas serão, na sequência, vinculadas aos programas 

do PRH do Camaquã como possíveis fontes de financiamentos. 
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Quadro 14.1 - Recursos do Governo Federal 

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO AÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 
/REGIÃO DA 
APLICAÇÃO 

META 
FÍSICA 

ORÇAMENTO 
2016 

PPA 
2016-2019 

2016 R$ R$ 

2012 

FORTALECIMENTO 
E DINAMIZAÇÃO 

DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

 Ampliar o acesso e qualificar os instrumentos de crédito, de 
proteção da produção, de garantia de preços mínimo e de 
garantia de renda para a agricultura familiar. 

 Ampliar e qualificar os serviços de assistência técnica e ex-
tensão rural, promovendo a inovação e a sustentabilidade 
dos sistemas produtivos de agricultores familiares, assenta-
dos da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais. 

 Promover a organização da agricultura familiar para o forta-
lecimento do cooperativismo e associativismo, a agroindus-
trialização, a inserção em mercados públicos e privados e o 
aproveitamento energético sustentável. 

 Promover a autonomia econômica das mulheres rurais, por 
meio da inclusão produtiva e da geração de renda. 

 Ampliar a inserção da agricultura familiar em sistemas de 
produção de base agroecológica, orgânica e da sociobiodi-
versidade, com ênfase na produção de alimentos saudáveis. 

 Contribuir para a redução da pobreza rural, por meio da 
inclusão produtiva dos agricultores e das agricultoras familia-
res. 

 Promover e garantir o espaço da agricultura familiar na inte-
gração regional, na cooperação internacional, nas negocia-
ções internacionais e no comércio exterior.  

RECURSOS SOB 
A SUPERVISÃO 
DA SECRETARIA 
DO TESOURO 
NACIONAL -  

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA 

0A81 
Financiamento para a Agricul-
tura Familiar - PRONAF (Lei 

no. 10.186 de 2001) 
NACIONAL 20.608 366.000.000,00 

132.503.412.000,00 

0281 
Subvenção Econômica para a 
Agricultura Familiar - PRONAF 

(Lei no. 8.427, de 1992) 
NACIONAL 20.608 5.741.071.000,00 

2021 
CIÊNCIA, TECNO-
LOGIA E INOVA-

ÇÃO 

 Fomentar, incluindo ações internacionais, o processo de 
geração e aplicação de novos conhecimentos, dando especial 
atenção ao equilíbrio entre as regiões do país. 

 Disponibilizar pesquisas, produtos e serviços para a socieda-
de por meio das unidades de pesquisa do MCTI. 

 Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em 
tecnologias digitais, componentes e dispositivos eletrônicos. 

 Promover a formação, capacitação e fixação de recursos 
humanos qualificados voltados à ciência, tecnologia e inova-
ção. 

 Promover políticas e ações colaborativas de ciência, tecnolo-
gia e inovação para a inclusão social. 

 Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas 
empresas e nas cadeias produtivas. 

 Promover políticas e programas de pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação e disseminar dados e informações em áreas 
estratégicas. 

 Contribuir para a permanência da juventude no campo e a 
sucessão rural, por meio da ampliação da sua autonomia 
econômica e social. 

 Promover o etnodesenvolvimento dos povos e comunidades 
tradicionais, por meio da inclusão produtiva e da geração de 
renda. 

FUNDO NACIO-
NAL DE DESEN-
VOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO - 
MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, TEC-

NOLOGIA E INO-
VAÇÃO 

2223 
Fomento a Projetos Institucio-
nais para Pesquisa no Setor de 
Recursos Hídricos (CT-Hidro) 

NACIONAL 1 218.798,00 92.502.648.000,00 

2040 GESTÃO DE RIS-  Identificar riscos de desastres naturais por meio da elabora- MINISTÉRIO DA 14RL Realização de Estudos, Proje- NACIONAL 1 21.255.044,00 4.180.826.000,00 
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PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO AÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 
/REGIÃO DA 
APLICAÇÃO 

META 
FÍSICA 

ORÇAMENTO 
2016 

PPA 
2016-2019 

2016 R$ R$ 

COS E DE DESAS-
TRES 

ção de mapeamentos em municípios críticos. 
 Apoiar a redução do risco de desastres naturais em municí-

pios críticos a partir de planejamento e de execução de 
obras. 

 Aumentar a capacidade de emitir alertas de desastres natu-
rais por meio do aprimoramento da rede de monitoramento, 
com atuação integrada entre os órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais. 

 Aprimorar a coordenação e a gestão das ações de prepara-
ção, prevenção, mitigação, resposta e recuperação para a 
proteção e defesa civil por meio do 
fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Ci-
vil – SINPDEC, inclusive pela articulação federativa e interna-
cional. 

 Promover ações de resposta para atendimento à população 
afetada e recuperar cenários atingidos por desastres, especi-
almente por meio de recursos financeiros, materiais e logísti-
cos, complementares à ação dos Estados e Municípios. 

INTEGRAÇÃO 
NACIONAL 

tos e Obras para Contenção ou 
Amortecimento de Cheias e 

Inundações e para Contenção 
de Erosões Marinhas e Fluviais  

MINISTÉRIO DAS 
CIDADES 

10SG 

Apoio a Sistemas de Drena-
gem Urbana Sustentável e de 
Manejo de Águas Pluviais em 
Municípios Críticos Sujeitos a 
Eventos Recorrentes de Inun-

dações e Alagamentos. 

NACIONAL 9417 31.077.128,00 

2068 
SANEAMENTO BÁ-

SICO 

 Implementar medidas estruturantes que assegurem a me-
lhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos de sa-
neamento básico, considerando o abastecimento de água 
potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de 
águas pluviais, e a limpeza e manejo de resíduos sólidos ur-
banos. 

 Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas 
rurais e comunidades tradicionais, que assegurem a amplia-
ção do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e 
serviços públicos de saneamento básico. 

 Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por 
meio de ações queassegurem a ampliação da oferta e do 
acesso aos serviços públicos de saneamento básico. 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

10GG 

Implantação e Melhoria de 
Sistemas Públicos de Manejo 
de Resíduos Sólidos em Muni-
cípios de até 50.000 Habitan-
tes, Exclusive de Regiões Me-
tropolitanas ou Regiões Inte-
gradas de Desenvolvimento 

Econômico (RIDE) 

NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 

SUL 
1 521.218,00 

39.273.252.000,00 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

7656 

Implantação, Ampliação ou 
Melhoria de Ações e Serviços 
Sustentáveis de Saneamento 
Básico em Pequenas Comuni-
dades Rurais (Localidades de 
Pequeno Porte) ou em Comu-
nidades Tradicionais (Rema-

nescentes de Quilombos) 

NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 

SUL 
2 750.000,00 

MINISTÉRIO DAS 
CIDADES 

8871 

Apoio à Elaboração, Imple-
mentação e Monitoramento de 
Planos Nacional e Regionais de 

Saneamento Básico. 

NACIONAL 3 1.140.850,00 

MINISTÉRIO DAS 
CIDADES 

1P95 

Apoio à Elaboração de Planos 
e Projetos de Saneamento em 

Municípios com População 
Superior a 50 mil Habitantes 
ou Integrantes de Regiões 

Metropolitanas ou de Regiões 
Integradas de Desenvolvimen-

NACIONAL 30 30.518.429,00 
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PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO AÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 
/REGIÃO DA 
APLICAÇÃO 

META 
FÍSICA 

ORÇAMENTO 
2016 

PPA 
2016-2019 

2016 R$ R$ 

to. 

FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DA SA-
ÚDE (FUNASA) 

20AF 

Apoio ao Controle de Qualida-
de da Água para Consumo 
Humano para Prevenção e 

Controle de Doenças e Agra-
vos. 

NACIONAL 500 6.420.800,00 

2078 

CONSERVAÇÃO E 
USO SUSTENTÁVEL 
DA BIODIVERSI-

DADE 

 Reduzir ameaça à extinção de espécies da biodiversidade 
brasileira, recuperar suas populações e promover o conheci-
mento e o uso sustentável. 

 Promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produ-
tivas e do conhecimento oriundos da utilização de patrimônio 
genético e conhecimento tradicional associado por meio da 
implementação de sistema de acesso e repartição de benefí-
cios, resguardados os direitos dos povos indígenas e povos e 
comunidades tradicionais. 

 Promover a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais por 
meio dos instrumentos do Código Florestal. 

 Contribuir para a conservação do meio ambiente por meio da 
elevação de renda e inclusão social e produtiva. 

 Ampliar a produção florestal sustentável e o conhecimento 
sobre as florestas brasileiras. 

 Fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e 
Consolidar as Unidades de Conservação Federais. 

MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE 

20VY 
Apoio à Implementação da 

Política Nacional de Educação 
Ambiental. 

NACIONAL 1 262.400,00 2.944.856.000,00 

2083 
QUALIDADE AMBI-

ENTAL 

 Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e a poluição por 
meio da implementação da Política Nacional de Resíduos Só-
lidos com a inclusão socioeconômica de catadores de materi-
ais recicláveis. 

 Controlar as emissões atmosféricas de poluentes, por meio 
de ações regulatórias e da instrumentalização dos agentes 
públicos, para a melhoria da qualidade do ar. 

 Promover a gestão ambientalmente adequada de substân-
cias e produtos químicos de modo a minimizar os efeitos ad-
versos ao meio ambiente e à saúde humana. 

 Realizar o controle e a fiscalização ambiental de atividades e 
empreendimentos. 

MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE 

20W6 
Gestão da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 
NACIONAL 63 21.562.935,00 513.044.000,00 

2084 
RECURSOS HÍDRI-

COS 

 Promover a disponibilidade de água para usos múltiplos, por 
meio da implementação da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos e de seus instrumentos. 

 Fortalecer os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, por meio de promoção da integração 
federativa, da articulação intersetorial e do apoio às estrutu-
ras colegiadas. 

 Promover a conservação, a recuperação e o uso racional dos 
recursos hídricos, por meio da indução de boas práticas de 

MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO 
NACIONAL 

14VI 
Implantação de Infraestruturas 
Hídricas para Oferta de Água 

NACIONAL 26 53.701.817,00 

21.366.497.000,00 
MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO 
NACIONAL 

10GM 
Estudos e Projetos de Infraes-

trutura Hídrica 
NACIONAL 25 15.148.329,00 

MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO 

14RP 
Reabilitação de Barragens e de 
Outras Infraestruturas Hídricas 

NACIONAL 108 90.772.257,00 
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PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO AÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 
/REGIÃO DA 
APLICAÇÃO 

META 
FÍSICA 

ORÇAMENTO 
2016 

PPA 
2016-2019 

2016 R$ R$ 

uso de água e solo e da revitalização de bacias hidrográficas. 
 Fortalecer o planejamento e a gestão dos investimentos em 

infraestrutura hídrica. 
 Ampliar a oferta de água para usos múltiplos por meio de 

infraestruturas hídricas. 
 Garantir a operação e a funcionalidade das infraestruturas 

hídricas por meio de sua recuperação e manutenção. 
 Ampliar e difundir o conhecimento sobre águas subterrâneas 

e suas interações com as superficiais, por meio da realização 
de levantamentos, estudos e pesquisas. 

NACIONAL 

MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO 
NACIONAL 

1851 
Implantação de Obras de In-

fraestrutura Hídrica 
NACIONAL 9 10.000.000,00 

MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO 
NACIONAL 

140N 
Recuperação e Adequação de 

Infraestruturas Hídricas 
NACIONAL 12 7.003.635,00 

MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE 

20VR 
Recuperação e Preservação de 

Bacias Hidrográficas 
NACIONAL 2 402.537,00 

AGÊNCIA NACI-
ONAL DE ÁGUAS 

(ANA)  
20WI 

Implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos 

NACIONAL 63 175.500.589,00 
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14.2 Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Neste subcapítulo são detalhados os programas constantes no orçamento do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

A Lei nº 14.755, de 20 de outubro de 2015, dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Gover-

no do Estado do Rio Grande do Sul, para o período de 2016 a 2019. 

A Lei no. 14.795, de 22 de dezembro de 2015, Lei do Orçamento (LOA), estima a receita e 

fixa a despesa do Estado do Rio Grande do Sul para o exercício financeiro de 2016. 
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Quadro 14.2 - Recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

PROGRAMA 
OBJETIVO ÓRGÃO Ação 

LOCALIZAÇÃO 
/REGIÃO DA 
APLICAÇÃO 

META FÍ-
SICA 

ORÇAMENTO 
2016 

PPA 
2016-2019 

2016 R$ R$ 

0471 
SUSTENTABILIDADE E 
GESTÃO AMBIENTAL 

INTEGRADA 

 Coordenar e executar as ações de controle, fiscalização e 
monitoramento ambiental, com base na aplicação de nor-
mas regulatórias e no uso de sistemas de informação inte-
grados. 

FUNDO DE INVESTI-
MENTOS EM RECUR-
SOS HÍDRICOS - SE-

MA 

5862 
Implementação de Planos, 
Programas e Projetos Am-

bientais 
 BACIA CAMAQUÃ 3 600.000,00 

285.132.617,00 

6723 
Implementação do Sistema 

de Gestão de Riscos 
ESTADUAL DIVERSOS 2.000.000,00 

0476 
PROGRAMA ESTADUAL 

DE SANEAMENTO 

 Manter e ampliar o acesso da população do estado aos 
serviços de saneamento básico: água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e, drenagem e manejo de água 
pluviais urbanas.  

 Estruturar e implementar a política estadual de saneamento 
básico, nos termos da lei estadual nº 12.037/03, alterada 
pela lei estadual 13.836/11. 

FUNDO DE INVESTI-
MENTOS EM RECUR-
SOS HÍDRICOS - SOP 

5537 
Elaboração de Estudos e 
Projetos de Saneamento 

ESTADUAL DIVERSOS 3.377.877,00 

1.720.353.916,00 

6149 Perfuração de Poços ESTADUAL DIVERSOS 6.429.600,00 

SECRETARIA DE 
OBRAS, SANEAMEN-
TO E HABITAÇÃO 

5536 
Saneamento para Peque-

nas Comunidades 
ESTADUAL 119 11.677.697,00 

6149 Perfuração de Poços ESTADUAL 120 6.429.600,00 

0477 
FOMENTO AO DESEN-
VOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL 

 Fomentar o desenvolvimento rural de forma sustentável, 
através do apoio à agricultores e pecuaristas familiares, de-
senvolvimento de sistemas de base ecológica, políticas para 
permanência dos jovens do campo, do turismo e artesanato 
rural, das políticas de compras institucionais, da disponibili-
zação de sementes, da inclusão social e produtiva do meio 
rural combatendo à extrema pobreza, do fortalecimento et-
nossustentável e socioeconômico de comunidades indíge-
nas, do fortalecimento socioeconômico de comunidades qui-
lombolas, do apoio para a regularização e reorganização 
fundiária, do apoio ao desenvolvimento agrário e fortaleci-
mento dos assentamentos, do desenvolvimento integrado 
da piscicultura, pesca artesanal e  aquicultura. 

SECRETARIA DE DE-
SENVOLVIMENTO 

RURAL, PESCA E CO-
OPERATIVISMO 

5823 
Fortalecimento dos Siste-
mas Locais e Regionais de 

Abastecimento 
ESTADUAL 1090 8.623.588,00 558.938.469,00 

0490 

GESTÃO DA POLÍTICA 
DE SEGURANÇA ALI-

MENTAR E NUTRICIO-
NAL SUSTENTÁVEL 

 Coordenar a política de segurança alimentar nutricional 
sustentável, através de ações de qualificação, campanhas, 
apoio técnico fomentando o direito humano à alimentação 
adequada e de qualidade, a sustentabilidade econômica e a 
promoção social dos segmentos mais vulneráveis da popu-
lação gaúcha. 

SECRETARIA DO 
TRABALHO E DO DE-

SENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

5777 
Construção de Cisternas e 

Gestão da Água para o 
Consumo Humano 

ESTADUAL 1933 863.089,00 7.854.568,00 

0511 

DESENVOLVIMENTO 
DAS CADEIAS PRODU-
TIVAS AGROPECUÁ-

RIAS 

 Promover o desenvolvimento das cadeias produtivas agro-
pecuárias, incentivando a diversificação de produtos e a 
qualificação da produção e da mão de obra. 

SECRETARIA DA 
AGRICULTURA, PE-

CUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

7300 Correção do Solo 
SEM PREVISÃO NO ORÇAMENTO DE 2016 PARA A 

REGIÃO CENTRAL DO ESTADO. 
224.908.856,00 

0519 
APOIO E DESENVOL-
VIMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA RURAL 

 Implementar políticas públicas que visem desenvolver a 
infraestrutura rural no estado. 

FUNDO DE INVESTI-
MENTOS EM RECUR-
SOS HÍDRICOS - SDR 

5948 
Apoio a Ampliação da In-

fraestrutura Rural 
ESTADUAL 25 5.945.264,00 78.734.865,00 
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PROGRAMA 
OBJETIVO ÓRGÃO Ação 

LOCALIZAÇÃO 
/REGIÃO DA 
APLICAÇÃO 

META FÍ-
SICA 

ORÇAMENTO 
2016 

PPA 
2016-2019 

2016 R$ R$ 

SECRETARIA DE DE-
SENVOLVIMENTO 

RURAL, PESCA E CO-
OPERATIVISMO 

5948 
Apoio a Ampliação da In-

fraestrutura Rural 
ESTADUAL 1438 6.860.264,00 

7433 
Apoio e Ampliação da In-

fraestrutura Rural 
ESTADUAL 21 2.201.104,40 

0528 
DEFESA AGROPECUÁ-

RIA ESTADUAL 

 Assegurar a sanidade animal e vegetal, garantir a segurança 
higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários 
finais destinados aos consumidores através da vigilância, do 
monitoramento e da inspeção sanitária, bem como assegu-
rar a idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agro-
pecuária. 

SECRETARIA DA 
AGRICULTURA, PE-

CUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

5968 
Inspeção de Produtos de 
Origem Vegetal - FUNDO-

VITIS 
ESTADUAL 500 500.000,00 150.854.330,00 

0543 

PROGRAMA ESTADUAL 
DE IRRIGAÇÃO E 

USOS MÚLTIPLOS DA 
ÁGUA 

 Superar os problemas de déficits hídricos, aumentando as 
áreas irrigadas e o leque de opções de cultivo através de 
um suprimento garantido de água.  

 Complementar a provisão do sistema de abastecimento de 
água urbano. 

 Conhecer as deficiências hídricas através de estudos técni-
cos, elaborar cadastros incluindo dados sobre as demandas 
de água nas regiões do RS. 

SECRETARIA DA 
AGRICULTURA, PE-

CUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

5440 
Construção de Micro Açu-
des e Capacitação de Téc-

nicos e Agricultores 
ESTADUAL 2000 553.599,00 

50.639.729,00 

5744 
Diques de Contenção de 
Água e Compensações 

Ambientais 
ESTADUAL 5 150.000,00 
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14.3 Fundos e Linhas de Financiamento 

14.3.1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE (FUNBIO) 

Promove a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica, com a missão de 

fornecer recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade. Como um meca-

nismo financeiro pioneiro no Brasil, cria soluções para a sustentabilidade de iniciativas 

de conservação e mudanças climáticas. A FUNBIO tem uma vasta experiência no apoio 

a áreas protegidas e na concepção e gestão dos fundos, programas, redes e projetos 

ambientais, em parceria com os setores público e privado e a sociedade civil. 

14.3.2 INSEED INVESTIMENTOS LTDA. 

O Fundo de Inovação em Meio Ambiente FIP INSEED FIMA foi criado pelo Banco Naci-

onal do Desenvolvimento (BNDES). Por meio de edital, a Inseed Investimentos Ltda. 

foi selecionada como gestora do fundo. O Fundo FIP INSEED FIMA é um fundo de par-

ticipações brasileiro, cujo foco é desenvolver soluções para problemas ambientais. Seu 

foco são as empresas estabelecidas no Brasil, que desenvolvam tecnologias inovado-

ras, e que tenham alto potencial de crescimento, negócios relacionados à promoção da 

sustentabilidade e à redução de impacto ambiental nas cadeias de valor e empreendi-

mentos que incorporem inovação em suas tecnologias, produtos ou processos para 

favorecer o desenvolvimento de ciclos produtivos sustentáveis. 

Contato: Rua Amauri, 286 - 5º andar - Itaim - São Paulo – SP Tel.: + 55 (11) 2526-

2440 

14.3.3 BNDES FUNDO SOCIAL 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem aplicações de 

recursos não reembolsáveis, cuja origem dos recursos é a reversão de parte dos lucros 

anuais. 

O objetivo de fundo é apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de em-

prego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio ambiente, 

desenvolvimento rural e outras atividades vinculadas ao desenvolvimento regional e 

social. 

As modalidades de operação são: seleção de projetos, premiação e apoio continuado.  
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Os projetos de cunho predominantemente ambiental - modalidade Apoio Continuado - 

serão passíveis de apoio, às pessoas jurídicas de direito público interno ou de direito 

privado sem fins lucrativos. 

Para o caso do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Camaquã o investimento apoiá-

vel para este programa do BNDES, cujo investimento é de caráter social na área ambi-

ental está elencado a seguir. Importante ressaltar que o projeto tem que ser sustentá-

vel. 

 Atuar na modernização da formatação, implementação, monitoramento e avali-

ação de programas e projetos ambientais; na recuperação, conservação e pre-

servação do meio ambiente; bem como na preservação e disseminação de pa-

trimônio científico e tecnológico. 

Os recursos deste Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, inclusive aqui-

sição de máquinas e equipamentos importados sem similar nacional no mercado inter-

no e de máquinas e equipamentos usados; capacitação; capital de giro; despesas pré-

operacionais e outros itens que sejam considerados essenciais para a consecução dos 

objetivos do apoio. 

No caso de apoio a projetos de caráter predominantemente ambiental, podem ser re-

embolsadas as despesas relativas à elaboração de projetos, serviços cartorários, estu-

dos, licenciamento ambiental, autorizações, outorgas e outras licenças, autorizações 

e/ou outorgas necessárias à execução dos projetos, desde que realizadas a partir da 

data da apresentação da Consulta Prévia ao BNDES. 

14.4 Financiamento Privado 

Estas e as demais fontes de financiamento bancário e privado são apresentadas no 

Quadro 14.3 e no Quadro 14.4 
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Quadro 14.3 – Bancos 

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJETO CONTATO 

Banco Nacional de 

Desenvolvimento 

Econômico e Soci-

al (BNDES) 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o principal instrumento do Gover-

no Federal para o financiamento e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. O 

BNDES apoia iniciativas voltadas para preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. O 

produto BNDES Finem tem a linha de crédito “Meio Ambiente”, que apoia investimentos envolvendo 

saneamento básico, eco eficiência, racionalização do uso de recursos naturais, mecanismos de desen-

volvimento limpo, recuperação de ecossistemas e biodiversidade, sistemas de gestão e recuperação de 

passivos ambientais. Esta linha de crédito financia projetos acima de R$20 milhões, para as seguintes 

ações:  Eco eficiência: racionalização do uso de recursos naturais; Recuperação e Conservação de Ecos-

sistemas e Biodiversidade; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; Planejamento e Gestão; Recupera-

ção de Passivos Ambientais. 

 

A linha BNDES Finem – Financiamento a empreendimentos também tem o produto Saneamento Ambi-

ental e Recursos Hídricos. Esta linha de crédito apoia projetos e investimentos, públicos ou privados, 

com objetivo de universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção das bacias 

hidrográficas como unidade básica de planejamento. Os recursos estão disponíveis para pessoa jurídica 

de direito público, pessoa jurídica de direito privado com sede e administração no país e empresário 

individual. Esta linha de crédito financia projetos a partir de R$20 milhões, para as seguintes ações: 

Abastecimento de água; Esgotamento sanitário; Efluentes e resíduos industriais; Resíduos sólidos; Ges-

tão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); Recuperação de áreas ambien-

talmente degradadas; Desenvolvimento institucional; Despoluição de bacias, em regiões onde já este-

jam constituídos Comitês; e Macrodenagem.  

As solicitações de apoio devem 

ser encaminhadas por meio de 

Consulta Prévia e preenchida 

segundo as orientações do roteiro 

de Informações. 

 

BNDES 

Área de Planejamento - AP 

Departamento de Prioridades - 

DEPRI 

Av. República do Chile, 100 - 

Protocolo - Térreo 

20031-917 - Rio de Janeiro - RJ 
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INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJETO CONTATO 

Banco Regional de 

Desenvolvimento 

do Extremo Sul 

(BRDE)  

Por meio do Programa BRDE PCS – Produção e Consumo Sustentáveis, o Banco disponibiliza linhas de 

crédito com condições especiais para empreendimentos que minimizem impactos ambientais, como os 

de geração de energias limpas e renováveis, eficiência energética, redução e/ou racionalização do uso 

da água e destinação adequada de resíduos. 

Rua Uruguai, n° 155 – 4º andar 

CEP: 90.010-140 

Porto Alegre – RS 

Fone: (51) 3215-5000 

Fax: (51) 3215-5050 

E-mail: brde@brde.com.br 

Com o Programa BRDE Municípios, as cidades podem solicitar investimento para projetos e obras que 

visem a qualidade de vida da sua população, esteja ela em área urbana ou rural. Para serem beneficiá-

rios deste programa, os municípios precisam ter capacidade de endividamento atestada pela Secretara 

do Tesouro Nacional. Os recursos serão destinados através de repasses do BNDES e FGTS. 

Para este programa, o BRDE disponibiliza linhas de crédito em três braços principais: 

a) Saneamento e Mobilidade – na primeira modalidade é financiável qualquer projeto relativo à drena-

gem urbana, resíduos líquidos e sólidos, pavimentação, iluminação ou ciclovias, por exemplo; 

b) Infraestrutura social, rural e urbana – podem obter recursos os municípios que tenham como projeto, 

por exemplo, a construção de escolas, postos de saúde, centros comunitários, estradas, distritos indus-

triais ou infraestrutura turística; 

c) Desenvolvimento Institucional – para que as próprias cidades se desenvolvam, é preciso investir e 

atualizar o próprio governo. Nesse eixo, são repassados recursos para qualificação do funcionalismo, 

modernização de processos e sistemas, entre outras rotinas. 

CITIBANK 
A fundação apoia a inclusão financeira da população de baixa renda, onde o Citibank opera, com foco em 

micro finanças, educação financeira, empreendedorismo verde e qualificação de jovens. 

Avenida Paulista, 1.111 

São Paulo/SP 

Fone: (11) 4009.3000 

http://www.citigroup.com/citi/abo

ut/countrypresence/brazil.html 
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Banco do Brasil 

O Banco do Brasil, através da Fundação Banco do Brasil, apoia soluções efetivas para aspectos funda-

mentais do desenvolvimento sustentável das comunidades brasileiras. Seus eixos de atuação são resí-

duos sólidos, agroecologia, água, agroindústria e educação. Dentro do eixo água, o Programa Água 

possui projetos voltados para a busca da melhoria da qualidade e da oferta de água, ampliação da co-

bertura da vegetação natural em micro bacias e para o estímulo ao consumo responsável e tratamento 

adequado dos resíduos sólidos em municípios brasileiros. O programa visa também disseminar melhores 

práticas agropecuárias a produtores rurais e implementar modelos de negócios sustentáveis. 

Fundação Banco do Brasil - SCN 

Quadra 01 - Bloco A 

Edifício Number One - 10° andar  

Brasília/DF 

Fone: +55 (61) 3104-4600 

Banco de Desen-

volvimento do 

Estado do Rio 

Grande do Sul 

O BADESUL oferece soluções técnicas e financeiras para os municípios gaúchos, para execu-

ção de projetos de infraestrutura, saneamento, meio ambiente, educação, equipamentos soci-

ais e comunitários e melhoria da gestão das administrações municipais. 

Através do Programa Saneamento para Todos financia obras de produção de água e coleta e 

tratamento de esgoto. O Programa PIMES BADESUL também apoia as necessidades de inves-

timentos dos municípios em infraestrutura urbana, rural, saneamento básico, geração de em-

pregos e conhecimento, desenvolvimento institucional, bem como redistribuição social do tra-

balho. 

Rua Gen. Andrade Neves, 175 

- Porto Alegre – RS 

CEP: 90010-210 
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Banco do Nordes-

te 

O Banco do Nordeste busca promover o desenvolvimento de empreendimentos e atividades econômicas 

que propiciem a preservação, conservação, controle e/ou recuperação do meio ambiente, com foco na 

sustentabilidade e competitividade das empresas e cadeias produtivas. 

O Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente - FNE VERDE financia a 

implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos, contemplando créditos para 

investimentos em: 

a)  Uso sustentável de recursos florestais; 

b) Recuperação ambiental e convivência com o semiárido; 

c)  Produção de base agroecológica, sistemas orgânicos de produção agrícola ou pecuária e transição 

agroecológica, inclusive beneficiamento dos produtos; 

d) Controle e prevenção da poluição e da degradação ambiental em suas diversas formas (hídrica, do 

solo, do ar, sonora, radioativa etc.) e redução de emissão de gases do efeito estufa; 

e) Energias renováveis e eficiência energética; 

f) Eficiência no uso de materiais; 

g) Planejamento e gestão ambiental; 

h) Adequação a exigências legais; 

II) Capital de giro associado ao investimento. 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

Centro Administrativo Presidente 

Getúlio Vargas – Sede 

Av. Dr. Silas Munguba 5700 – 

Passaré 

Caixa Postal 628 

Fortaleza - CE 

Caixa Econômica 
Federal 

O Fundo Socioambiental Caixa apoia projetos socioambientais, em parceria com órgãos públicos e entida-
des privadas, voltados ao desenvolvimento integrado e sustentável para a população de baixa renda. 
As áreas apoiadas pelo Fundo são: Habitação de interesse social; Saneamento ambiental; Gestão ambien-
tal; Geração de trabalho e renda; Saúde, educação, esporte e cultura; Alimentação e desenvolvimento 
institucional; Desenvolvimento rural; Desenvolvimento sustentável. 

Fundo Socioambiental CAIXA 
SAS – Setor de Autarquias Sul 
Quadra 05 – Lotes 09/10 
Ed. Matriz II – 5º Andar – Ala 
Norte - Brasília/DF  
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Correio eletrônico: ger-
se07@caixa.gov.br 

Banco Santander 

Programa Santander Agro Sustentável: oferece financiamentos e apoio técnico para iniciativas que 
combatem as mudanças climáticas e estimulam a conservação florestal e a biodiversidade. Entre as solu-
ções que podem ser financiadas estão a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-
pecuária-floresta e o plantio direto. Em 2015, esses financiamentos somaram R$ 142,8 milhões, distribuí-
dos em cerca de 142 contratos. 

Av. Presidente Juscelino Kubits-
chek, E 2235 - Bloco A 
Vila Olímpia - São Paulo/SP 

Linhas de financiamento: Movimento para o turismo sustentável; Estímulo para construções mais sus-
tentáveis. 
Linhas de financiamento - Empréstimos e financiamento: Estímulo a boas práticas sociais e ambi-
entais; Financiamento para sustentabilidade (englobando a Reforma para a sustentabilidade e Energias 
Renováveis/ Eficiência Energética); Empreendedorismo e boa governança. 

Banco Bradesco 

Linhas de Financiamento: Crédito de Carbono. 
Linhas de Crédito de Caráter Ambiental: Leasing ambiental; CDC Kit gás; CDC Aquecedores solares; 
Eco financiamento de veículos; CDC Certificado Florestal; Capital de giro ambiental; Capital de giro flores-
tal. 
Linhas de crédito socioambientais: o Bradesco disponibiliza 33 linhas de crédito socioambientais para 
públicos específicos, que totalizam uma carteira de recursos aplicados de R$ 2,05 bilhões.  

Endereço: Cidade de Deus, s/nº 
Prédio Prata - 4º andar - Vila 
Yara 
Osasco - SP 

HSBC 
Hong Kong and 

Shanghai Banking 
Corporation 

Para promover comunidades saudáveis e o desenvolvimento econômico, o Grupo HSBC desenvolveu o 
Programa HSBC pela Água (HSBC Water Programme, em inglês) junto com três renomadas ONGs interna-
cionais - Earthwatch Institute, WaterAid e WWF.  O programa global terá um investimento de US$ 100 
milhões - entre 2012 e 2016 - e tem como objetivos proteger bacias hidrográficas importantes para comu-
nidades e negócios ao redor do mundo; promover o acesso à água e higiene a populações em grande 
necessidade; e estimular o engajamento de colaboradores do HSBC. 

Esclarecimentos acerca do conte-
údo do edital: sustentabilida-
de.brasil@bradesco.com.br 

Itaú Unibanco 

Os Fundos Ecomudança Itaú, revertem 30% da sua taxa de administração para organizações responsáveis 
por projetos com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), incentivando iniciativas 
que ajudam a reduzir os impactos das mudanças no clima. Na edição de 2016, o Programa irá apoiar inici-
ativas inovadoras, de impacto positivo e transformador nas seguintes modalidades: Eficiência Hídrica, Ma-
nejo de Resíduos, Floresta, Agricultura, Energia Renovável, Eficiência Energética, Mobilidade.  Podem parti-
cipar desta edição: Organizações Não Governamentais, Fundações, Cooperativas, Associações, Movimentos 
Sociais. 

Esclarecimentos acerca do conte-
údo do edital: 
https://www.itau.com.br/_arquiv
osestati-
cos/Itau/PDF/Sustentabilidade/Ed
ital_Ecomudanca_2016.pdf 

Banco do Estado Diversas ações desenvolvidas pelo Banrisul estão comprometidas em preservar o meio ambiente. Os Pro- Grupo Estratégico de Gestão Soci-



  

RT6 – Plano de Ações 
 

548 

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJETO CONTATO 

do Rio Grande do 
Sul S.A. - BANRI-

SUL 

gramas realizados e coordenados pelo banco na área ambiental abrangem a questão da mobilidade urba-
na, a destinação correta de resíduos, a educação ambiental e a agroecologia. 
A Linha de Crédito para Investimento do Pronaf Eco tem como finalidades a implantação, a utilização e a 
recuperação de: 
a) tecnologias de energia renovável, como o uso da energia solar, da biomassa, eólica, miniusinas de bio-
combustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos equipamentos e má-
quinas agrícolas; 
b) tecnologias ambientais, como estação de tratamentos de água, de dejetos e efluentes, compostagem e 
reciclagem; 
c) armazenamento hídrico, como o uso de cisternas, barragens, barragens subterrâneas, caixas d'água e 
outras estruturas de armazenamento e distribuição, instalação, ligação e utilização de água; 
d) pequenos aproveitamentos hidroenergéticos; 
e) silvicultura; 
f) adoção de práticas conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do solo, visando sua recupe-
ração e melhoramento da capacidade produtiva. 

oambiental  
Rua Caldas Júnior, nº 108, 2º 
andar - Centro Histórico - Porto 
Alegre/RS 
CEP: 90018-900 
 Telefone: (51) 3215-1515 

FINEM - Programa de financiamento a empreendimentos do BNDES e gerido pelo BANRISUL para projetos 
com valor mínimo de financiamento de R$ 1 milhão. Os investimentos são em projetos de implantação, 
ampliação ou modernização de empreendimentos; preservação, conservação e recuperação do meio am-
biente; conservação de energia; informatização; capacitação tecnológica e/ou melhoria da qualidade e 
produtividade.  
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Quadro 14.4 – Organizações 

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJETO CONTATO 

Grupo Queiroz Galvão 
O grupo apoia ações selecionadas a partir do contato direto com a realidade no entorno de seus 

projetos e empreendimentos, através de projetos educacionais, culturais e ambientais. 

Av. Rio Branco, 156, 30º andar, Cen-

tro - Rio de Janeiro/RJ 

Fone: (21) 240.4479 

http://portal.queirozgalvao.com 

Fundação SOS Mata 

Atlântica 

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização não-governamental, que tem como missão 

promover a conservação da diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica e ecossis-

temas sob sua influência, estimulando ações para o desenvolvimento sustentável, bem como 

promover a educação e o conhecimento sobre a Mata Atlântica, mobilizando, capacitando e 

estimulando o exercício da cidadania socioambiental. A entidade desenvolve projetos de conser-

vação ambiental, produção de dados, mapeamento e monitoramento da cobertura florestal do 

Bioma, campanhas, estratégias de ação na área de políticas públicas, programas de educação 

ambiental e restauração florestal, voluntariado, desenvolvimento sustentável e proteção e ma-

nejo de ecossistemas. 

Avenida Paulista, 2073, Cj. 1318 

Cd. Conjunto Nacional, Torre Horsa 1 

- 13º andar 

Bela Vista, São Paulo - SP  

Petrobrás 

A Petrobrás, através do Programa Petrobrás Socioambiental, apoia financiamento de projetos 

em programas ambientais, atuando em temas ambientais relevantes. As linhas de atuação do 

programa são Produção Inclusiva e Sustentável, Biodiversidade e Sociodiversidade, Direitos da 

Criança e do Adolescente, Florestas e Clima, Educação, Água e Esportes. 

Av. República do Chile, 65 

Rio de Janeiro, RJ 

Fone: 0800 789 001 

http://sites.petrobras.com.br/minisite/

ambiental/ 
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FINEP 

O Programa Inova Sustentabilidade é uma iniciativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep) com a finalidade de coordenar as ações de fomento à inovação e 

aprimorar a integração dos instrumentos de apoio disponíveis para investimentos em meio am-

biente. O fomento e a seleção de Planos de Negócio do Inova Sustentabilidade se destinará ao 

apoio a projetos de inovação nas seguintes linhas temáticas: Produção sustentável; Recupera-

ção de Biomas Brasileiros e Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis de Base Florestal; 

Saneamento ambiental; Monitoramento ambiental e prevenção de desastres naturais. O BNDES 

e a Finep disponibilizarão recursos no valor total de dois bilhões de reais para as operações 

contratadas no período de 2014 a 2016. 

Esclarecimentos acerca do conteúdo 

do edital do Inova Sustentabilidade 

poderão ser obtidos através do se-

guinte e-mail: 

inovasustentabilidade@finep.gov.br 

Fundação Grupo Boti-

cário de Proteção à 

Natureza 

A Fundação possui um edital de apoio a projetos que contribuam para a conservação da natu-

reza em todas as regiões do Brasil, abertos duas vezes ao ano (até final de março e agosto). 

Atualmente, possuem quatro modalidades de apoio: o Edital de Apoio a Projetos (direcionado a 

todas as regiões do país); o Edital Biodiversidade do Paraná (voltado para projetos de institui-

ções paranaenses que visem à conservação de espécies e ecossistemas do Paraná e áreas limí-

trofes); o Apoio a Programas (linha de financiamento para apoio a ações de médio a longo pra-

zos); e o Programa de Pesquisa nas Reservas (destinado a pesquisadores que desejam desen-

volver estudos nas Reservas Naturais Salto Morato e Serra do Tombador).  

Rua Gonçalves Dias, 225 

Batel, Curitiba, PR 

Fone: (41) 3340 2636 

Fax: (41) 33402635 

http://www.fundacaogrupoboticario.or

g.br 
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CT-HIDRO 

Financia estudos e projetos na área de recursos hídricos, para aperfeiçoar os diversos usos da 

água, de modo a assegurar à atual e às futuras gerações alto padrão de qualidade e utilização 

racional e integrada, com vistas ao desenvolvimento sustentável e à prevenção e defesa contra 

fenômenos hidrológicos críticos ou devido ao uso inadequado de recursos naturais. Os recursos 

são oriundos da compensação financeira atualmente recolhida pelas empresas geradoras de 

energia elétrica. Os investimentos são em ações: Sustentabilidade hídrica de regiões semiáridas; 

Água e o gerenciamento urbano integrado; Gerenciamento dos impactos da variabilidade climá-

tica sobre sistemas hídricos e sociedade; Uso e conservação do solo e de sistemas hídricos; 

Usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental; Prevenção e controle de even-

tos extremos: minimizar o impacto dos eventos extremos sobre a sociedade e o ambiente, por 

meio da ação de previsão e planejamento; Qualidade da água dos sistemas hídricos; Gerencia-

mento de bacias hidrográficas; Uso sustentável de recursos hídricos costeiros; Comportamento 

dos sistemas hídricos; Desenvolvimento de produtos e processos; Capacitação de recursos hu-

manos; Infraestrutura de apoio à pesquisa. 

Brasília 

SCN QD. 02 Bl. "D", Torre A, Sala 

1102 - Centro Emp. Liberty Mall 

CEP: 70712-903 

(61) 3035-7150 

 

São Paulo 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 

9º andar - Itaim Bibi 

CEP: 04543-000 

(11) 3847-0300 
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As principais fontes de financiamento internacional são a seguir ilustradas:   

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)29

Concentra-se em estabelecer projetos ambientais relacionados com as
áreas de Mudanças Climáticas (adaptação, energia renovável e
eficiência energética), Degradação do Solo (desmatamento,
desertificação) e Águas Internacionais (gestão da água e da pesca).

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO)30

A FAO tem forte experiência no uso sustentável da biodiversidade
agrícola, bioenergia, biosegurança, o desenvolvimento sustentável em
paisagens de produção e manejo integrado de pragas e pesticidas.

Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD)28

Investe em projetos a nível nacional e multinacional, bem como
incorpora a capacitação e assistência técnica em seus projetos. O BAD
tem forte experiência nos domínios da eficiência energética, energia
renovável, adaptação à gestão das mudanças climáticas e dos recursos
naturais, incluindo a água e gestão sustentável dos solos.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)31

Oferece apoio financeiro para os seguintes temas: Biodiversidade (áreas
protegidas, recursos marinhos, a biotecnologia florestal), Alterações
Climáticas (incluindo biocombustíveis), Águas Internacionais (manejo de
bacias hidrográficas), Degradação do Solo (controle de erosão) e POP's
(manejo de pragas).

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)32

Desenvolve trabalhos relacionados à degradação da terra, ao
desenvolvimento rural sustentável, à gestão integrada da terra (Combate
à Desertificação).

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD)33

O PNUD ajuda os países na promoção, construção e elaboração de
atividades compatíveis tanto com as questões ambientais e de
sustentabilidade particulares, como com os planos nacionais de
desenvolvimento sustentável.

Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)35

Promove um modelo de desenvolvimento sustentável por meio de 
operações de crédito, recursos não-reembolsáveis, e apoio na 
estruturação técnica e financeira dos projetos nos setores público e 
privados da América Latina. 

Fundação Internacional de Conservação (CI)34

Desenvolve parcerias dos governos locais para implementar programas 
eficazes e inovadoras nas áreas focais de biodiversidade, adaptação às 
alterações climáticas e mitigação, degradação dos solos e águas 
internacionais.
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Banco Mundial36

O Banco Mundial é uma fonte vital de assistência financeira e técnica
aos países em desenvolvimento em todo o mundo. Fornece
conhecimentos, assistência técnica e financiamento para ajudar os
países de baixa e média renda a gerir a terra, a água e os demais
recursos naturais de uma forma sustentável, ajudando a criar
empregos, melhorar os meios de vida, melhorar serviços ambientais,
diminuir a poluição e aumentar a resiliência às mudanças climáticas.

Ministério da Proteção Ambiental da China (FECO)37

Fundada em 1989, coordena e gere fundos de projetos em cooperação
com as organizações financeiras internacionais para a implementação
de acordos multilaterais ambientais. Também presta assistência
bilateral, bem como outras atividades de cooperação externa no domínio
da proteção ambiental. Tem a missão de proteger o meio ambiente
através da introdução e exportação de conceitos avançados,
conhecimentos, tecnologias e recursos.

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)38

Trabalha, em escala global e local, com a conservação da
biodiversidade como um meio para abordar alguns dos maiores
desafios do mundo, tais como as alterações climáticas, o
desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar.

World Wildlife Fund (WWF-US)39

Organização líder internacional de conservação, a WWF participa na
concepção e/ou execução diversos programas e projetos que envolvem
questões ambientais de conservação e preservação da biodiversidade.

Africa Finance Corporation40

AFC tem uma carteira de investimentos no valor de US$ 2 bilhões.
Realiza investimentos em programas internacionais, através do
emprego de equidade e empréstimos, que visam melhorar os meios de
subsistência através da geração de energia renovável (por exemplo,
hidrelétricas e eólicas), projetos de transportes e de baixa emissão de
gases estufa.

Kreditanstalt für Wiederaufbau41

Através de suas atividades de promoção e financiamento, o Banco de 
Desenvolvimento Alemão procura alcançar melhorias nas condições 
econômicas, sociais e ambientais de países europeus e também 
daqueles em desenvolvimento. Isso envolve a busca de soluções para 
as alterações climáticas, a globalização, as alterações demográficas e 
combate à pobreza.

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO)60

Envolve o setor industrial em projetos nas seguintes áreas: eficiência 
energética industrial, serviços de energias renováveis, gestão da água, 
gestão de produtos químicos (incluindo POP e ODS) e biotecnologia. 
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Agence Française de Développement42

A Agencia Francesa de Desenvolvimento financia e apoia projetos de
desenvolvimento e programas que visam um crescimento econômico
mais sustentável e compartilhado, a melhora as condições de vida dos
pobres, a contribuição para a preservação do planeta e que ajuda a
estabilizar os países frágeis ou crise.

European Investment Bank43

O Banco de Investimentos Europeu oferece empréstimos à países da
Asia e América Latina. Nestes países, a prioridade é para os seguintes
tipos de projetos: 1) mitigação das alterações climáticas e adaptação
(por exemplo, energias renováveis, eficiência energética, transporte
urbano e outros projetos que reduzem as emissões de CO2); 2)
desenvolvimento de infra-estrutura social e econômica, incluindo água
e saneamento; 3) desenvolvimento do setor privado local, em particular
apoio às pequenas e médias empresas. Para ser elegível ao
financiamento do Banco, os projetos são obrigados a ter um bom
potencial para contribuir para o desenvolvimento económico do país
beneficiário.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank44

O Banco fornece acesso a financiamentos para projetos que visam
tanto a rentabilidade financeira e social e/ou de impacto ambiental
(redução da pobreza, criação de emprego em zonas desfavorecidas, a
minimização da pegada ambiental, etc.).

Agence Canadienne de Développement International (ACDI)45

A Agência foi fundada para gerenciar a maioria dos programas de
assistência oficial do Canadá ao desenvolvimento da África, do Oriente
Médio, Américas e Ásia. A missão da agência é liderar os esforços
internacionais do Canadá para ajudar as pessoas que vivem na
pobreza. 3 temas prioritários orientam o trabalho da ACDI: aumentar a
segurança alimentar; assegurar o futuro de crianças e jovens; e
promover o crescimento econômico sustentável. Transversalmente, 3
temas devem estar em todos os programas: aumento da
sustentabilidade do meio ambiente; promoção da igualdade entre
mulheres e homens; apoio ao reforço das instituições e práticas de
governança.

European Bank for Reconstruction and Development46

O Banco está empenhado em promover o desenvolvimento social e
ambientalmente correto e sustentável. Busca assegurar que os
projetos financiados são socialmente e ambientalmente sustentáveis,
respeitam os direitos dos trabalhadores e das comunidades afetadas e
são projetados e operados em conformidade com os requisitos
regulamentares aplicáveis e as boas práticas internacionais.

Deutsche Bank AktienGesellschaft47

O Deutsche Bank AG disponibiliza recursos financeiros a clientes e
setores que promovem o desenvolvimento sustentável e oferece aos
investidores a oportunidade de alocar capital para produtos
sustentáveis.
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Austrian Development Agency48

A Agência Austríaca para o Desenvolvimento co-financia projetos e
programas de organizações da sociedade civil. As organizações
candidatas devem estar localizados na Áustria, com base na sociedade
civil e cooperar com uma organização parceira em países em
desenvolvimento. As prioridades de financiamento são a redução da
pobreza direta, o desenvolvimento das capacidades de auto-ajuda e
fortalecimento das instituições locais. Estas incluem uma grande
variedade de temas, incluindo principalmente o desenvolvimento rural,
a segurança alimentar, abastecimento de água e saneamento,
educação, os direitos humanos e a manutenção da paz, prevenção de
desastres, proteção ambiental e as alterações climáticas.

International Development Finance Club - IDFC49

Os membros do IDFC financiam uma ampla gama de projetos, com
foco no desenvolvimento, clima e energia limpa. Destacam-se os
investimentos para a redução da pobreza e para a integração global; os
investimentos ambientais em infra-estrutura sustentável e proteção do
habitat; e os investimentos sociais em serviços como educação, saúde
e transporte público.

Os membros promovem a agricultura familiar e o saneamento básico,
bem como fornecem empréstimos vitais para as pequenas e medias
empresas privadas. O IDFC apoia indivíduos, grupos e regiões com
instrumentos financeiros sob medida e com aconselhamento
empresarial.

Japan International Cooperation Agency (JICA)50

Órgão do governo japonês responsável pela implementação da
assistência oficial para o desenvolvimento, que apoia o crescimento e a
estabilidade socio econômica dos países em desenvolvimento. Atua na
cooperação para a construção de cidades limpas de menor impacto
ambiental, utilizando a avançada tecnologia japonesa. Além disso, com
o aumento das chuvas torrenciais, as inundações e deslizamentos de
terras tornaram-se mais frequentes, onde prestam cooperação na área
de gestão de riscos de desastres.

HSBC Holdings plc and its subsidiaries51

O Banco HSBC foi autorizado a trabalhar com o Green Climate Fund
das Nações Unidas (GCF), para auxiliar países em desenvolvimento a
reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Através desta parceria
são investidos recursos financeiros para projetos destinados a reduzir
as emissões de carbono e ajudar as sociedades vulneráveis a se
adaptar às consequências das alterações climáticas. Além disso,
também financiam projetos relacionados com a eficiência energética,
gestão de águas residuais urbanas e sistemas de alerta precoce de
catástrofes relacionadas com o clima.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)52

A cooperação espanhola está empenhada, principalmente através do
Fundo de Cooperação para Água e Saneamento na América Latina e
no Caribe (FCAS). Com mais de € 790 milhões em doações, o fundo
está presente em 18 países através de uma carteira de 66 programas
de cooperação. O programa está dividido em 9 temas: Água e
Saneamento; Crescimento Economico e Desenvolvimento; Cultura e
Ciência; Desenvolvimento Rural, Segurança Alimentar e Nutrição;
Educação; Gênero; Governança Democrática; Meio Ambiente e
Mudanças Climáticas; e Saúde.
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International Finance Corporation53

O Grupo do Banco Mundial é uma fonte vital de assistência financeira e
técnica aos países em desenvolvimento. Para ser elegível ao
financiamento da IFC, o projeto deve estar localizado em um país em
desenvolvimento membro da IFC; ser do setor privado; ser
tecnicamente sólido; ter boas perspectivas de ser rentável; beneficiar a
economia local; e ser ambientalmente e socialmente bom, satisfazendo
padrões ambientais e sociais, bem como as do país de acolhimento.

Water Partnership Program (WPP)54

O Programa de Parceria da Água é uma parceria entre o Banco Mundial
e os governos dos Países Baixos, do Reino Unido, Dinamarca e
Áustria. O Programa financia atividades em todos os países clientes do
Banco Mundial e em todas as áreas de água, tais como Gestão de
Recursos Hídricos, Abastecimento de Água e Saneamento, Irrigação e
Drenagem, Água para Energia e Serviços Ambientais.
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A Agência de Conservação e Recuperação Ambiental - ERCA trabalha
em diversas atividades, como, por exemplo, na compensação para
pessoas que sofrem riscos à saúde causados pela poluição; promoção
de atividades de prevenção de riscos para a saúde pela poluição; apoio
a organizações privadas que trabalham na conservação ambiental nas
áreas em desenvolvimento das nações do mundo e no Japão através
de uma subvenção, dentre outros.

Oikocredit56

É uma cooperação internacional com sede na Holanda, que apoia uma
ampla variedade de projetos em todo o mundo, com crédito para o
desenvolvimento sustentável e investimentos socialmente responsável.

The Overbrook Foundation57

Por meio de seu Programa de Meio Ambiente, a Fundação apóia
projetos com foco na conservação da biodiversidade na América Latina,
e de Produção e Consumo Sustentável, nos Estados Unidos.

Tinker Foundation Incorporated58

O trabalho da Fundação Tinker sobre o meio ambiente está focado em
esforços que suportam a gestão sustentável dos habitats e recursos e
que incorpora dimensões sociais e econômicas que afetam o bem estar
das comunidades locais. O financiamento está disponível para projetos
que abordem um dos seguintes temas-chave: Promoção de Práticas de
Gestão Sustentável e Águas.

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)59

Promove a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos
no contexto do desenvolvimento sustentável.




